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În urmă cu cîţiva ani, cînd i‑am solicitat o biografie, Titel Popovici 
a scris‑o, modest, la persoana a treia, ca şi cum el însuşi descoperea cu 
uimire un muzician de excepţie! Şi‑a intitulat‑o „Muzică usoară, jazz şi 
fotbal… asta‑i viaţa mea!“ şi chiar că aşa a fost, fiindcă din păcate despre el 
trebuie să vorbim acum la trecut, fiindcă s‑a stins din viaţă pe 29 noiembrie 
2010, fără a mai apuca să vadă cartea de faţă, care l‑ar fi bucurat imens…
Volumul acesta este un omagiu firesc, pentru că „Titel“ (prenumele real 
este Constantin) Popovici a fost cea mai importantă personalitate a Iaşilor 
în domeniul muzicii uşoare, jazz‑ului, dar şi romanţei, aşa cum se va vedea 
din aceste pagini.

S‑a născut la 8 august 1938, la Sculeni‑Bălţi. Tatăl său, Dumitru 
Popovici, a fost iniţiatorul şi dirijorul orchestrei de muzică populară „Doina 
Moldovei“ din Iaşi, iar mama, casnică, a fost o mare iubitoare de muzică, 
încurajîndu‑l să îmbrăţişeze cariera muzicală. Astfel, Titel studiază la Şcoala 
de muzică din Iaşi la clasa de pian principal, cu profesorii Dragoş Tănăsescu 
şi Radu Constantinescu, şi apoi la Conservatorul „George Enescu“ din 
Iaşi, secţia Pedagogie‑Compoziţie‑Dirijat, promoţia 1970. Dar între timp 
debutase ca pianist de muzică uşoară, jazz şi café‑concert încă de la 16 
ani, pentru ca la 20 să fie cunoscut şi apreciat în lumea muzicală ieşeană 
ca şef al unei orchestre în care evoluau cei mai valoroşi instrumentişti 
din oraş. În 1958 îşi începe de altfel şi colaborarea cu Radio Iaşi şi Radio 
România, în calitate de pianist, compozitor şi dirijor, înregistrînd compoziţii 
proprii, prelucrări clasice şi de folclor, şlagăre româneşti şi internaţionale. 
Între 1970 şi 1975 este numit, prin repartiţie guvernamentală, dirijor al 
orchestrei de estradă a Casei de cultură a studenţilor din Iaşi. Aici formează 
şi conduce primul big‑band de jazz, o orchestră de estradă alcătuită din 
peste 40 de persoane (majoritatea studenţi la Conservator, dar nu numai), 
cu care obţine numeroase premii la Festivalul naţional al artei studenţeşti 
şi efectuează multe turnee în ţară, cîntînd la Bucureşti, la Sala Palatului, la 
Ploieşti, Sibiu, Constanţa, Braşov, Mangalia, Cluj‑Napoca. Cea mai mare 
mîndrie a lui Titel Popovici a constat în elogiile unanime şi mai ales în 
aprecierea deosebită din partea celui pe care l‑a considerat întotdeauna 
maestrul său, inegalabilul pianist, compozitor, orchestrator şi dirijor al 
Orchestrei de muzică uşoară a Radioteleviziunii Române, Sile Dinicu. Din 
1969, Titel participă an de an la primele zece ediţii ale festivalului naţional 
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de jazz, la Ploieşti şi apoi la Sibiu, formaţia sa fiind singura care n‑a lipsit 
niciodată. Din acest moment este o prezenţă constantă pe scena marilor 
manifestări ale jazz‑ului, organizate la Galaţi, Costineşti, Bucureşti, Iaşi, 
Chişinău. Cei care urmăresc fenomenul genului cunosc talentul muzical 
al fraţilor Popovici. În 1972, Titel Popovici participă la concursul 
internaţional de jazz de la Přerov (Cehoslovacia), cu un cvintet din care 
mai făceau parte fraţii săi Virgil Popovici (saxofon tenor, clarinet) şi Mihai 
Popovici (baterie), alături de Ion Iovan (trompetă) şi Hans Grau (chitară 
bas); cvintetul cucereşte premiul al III‑lea şi medalia de bronz, fiind una 
din primele consacrări internaţionale ale jazz‑ului românesc.

Aminteam mai sus de relaţia specială pe care a avut‑o cu Sile 
Dinicu, căruia avea să‑i dedice peste ani remarcabila lucrare Blues 
pentru Sile. Marele dirijor, cunoscut pentru exigenţa sa rară, îl invită 
pe Titel Popovici ca pianist în orchestra Radioteleviziunii Române, la 
Festivalurile internaţionale „Cerbul de aur“ de la Braşov din 1970 şi 1971, 
la Festivalurile de la Mamaia, cît şi la diverse concerte susţinute pe scena 
Sălii Radio. Tot pentru orchestra Radioteleviziunii Române, Titel declara 
că a avut „onoarea“ (Sile Dinicu fiind un orchestrator neîntrecut) de a scrie 
aranjamentul muzical la numeroase piese, printre care în mod special la un 
potpuriu de lucrări aparţinînd compozitorilor polonezi, prezentat în cadrul 
unui turneu de excepţie al Orchestrei RTV, cu Sile Dinicu la pupitru, în 
Polonia. Înainte de a detalia cariera acestui muzician modest şi devotat, se 
cuvine a sintetiza realizările sale cele mai importante, care au făcut din el un 
nume respectat în perimetrul genului. În 1980 a devenit membru definitiv 
al Uniunii compozitorilor şi muzicologilor din România, în prodigioasa‑i 
carieră semnînd peste 400 de piese de muzică uşoară, jazz, romanţe, cîntece 
de petrecere, cele mai cunoscute fiind gravate pe CD‑ul anexat acestei cărţi. 
Între interpreţii care au dat viaţă acestor compoziţii ale sale se cuvin amintiţi, 
între alţii, Margareta Pâslaru, Gigi Marga, Aurelian Andreescu, Pompilia 
Stoian, Anda Călugăreanu, Cornel Constantiniu, Gabriel Dorobanţu, Aura 
Urziceanu, Mirela Voiculescu‑Fugaru, Gina Pătraşcu, George Enache, 
Angela Ciochină, Jeanina Matei, Adrian Romcescu. Dar el nu a apelat doar 
la nume consacrate, ci a încredinţat creaţiile sale elevilor sau studenţilor pe 
care i‑a pregătit la Şcoala de arte, unii dintre ei datorîndu‑i în bună masură 
lansarea: Carmen Rădulescu, Constantin Florescu, Aurel Neamţu, Anca 
Parghel, Octavian Huianu, sextetul vocal „Cromatic“, Dorin Alexandru 
Păruş, Nina Radu, Alina Mavrodin (triumfătoare la Mamaia şi la „Steaua fără 
nume“), Diana Spânu (cîştigătoare a premiului I la Festivalul internaţional 
„Bucureşti ’91“), Iolanda Grecu, Doina Moroşanu (deţinătoare a Trofeului 
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„Steaua fără nume“), Trio‑ul vocal „Ritmic ’85“, Angela Caraiman, Zâna 
Roman, Adrian Dospinescu, Marcela Buruian, mulţi dintre ei finalişti sau 
chiar laureaţi ai festivalului de la Mamaia.

Nu întîmplător am scris că Titel Popovici a fost un port‑drapel al 
Iaşilor, oraş pe care l‑a iubit şi unde dorea cu pasiune „să se întîmple ceva“, 
mai ales că Şcoala de arte, unde a funcţionat ani buni ca profesor, dar şi 
Conservatorul „George Enescu“ furnizau an de an talente care cucereau 
premii în alte localităţi. Astfel, pe lîngă activitatea neobosită de a organiza 
concerte, spectacole de divertisment, de a face înregistrări la Radio şi 
Televiziune, una din preocupările constante ale lui Titel Popovici a constat 
în existenţa şi organizarea permanentă la Iaşi a unui Festival şi concurs de 
creaţie şi interpretare, în domeniul muzicii uşoare româneşti, precum şi a 
unui festival de jazz. Cu mari strădanii, a reuşit să organizeze la Iaşi trei 
ediţii, în 1970, 1974 şi 1976, ale unui festival‑concurs de interpretare a 
muzicii uşoare româneşti, „Vlăstarele cîntului“, competiţie inter‑judeţeană 
deschisă elevilor pînă la clasa a XII‑a (de altfel era organizat cu sprijinul 
Inspectoratului şcolar judeţean), între debutanţii laureaţi aici fiind Angela 
Ciochină, Nicu Alifantis, Mihaela Oancea, Dorin Alexandru Păruş, Violeta 
Voinicu. Pentru a înţelege dimensiunea acelui demers este suficient să 
amintim că din juriul naţional făceau parte personalităţi cum ar fi Sile 
Dinicu, George Grigoriu, Nicolae Kirculescu, Camelia Dăscălescu, Elly 
Roman, Laurenţiu Profeta, Mişu Iancu, Titel Popovici, acesta din urmă 
asigurînd şi conducerea muzicală.

O altă reuşită certă a eforturilor sale a fost festivalul „Flori de tei“, 
organizat în colaborare cu Casa de cultură a municipiului Iaşi. Au fost 
tot doar 3 ediţii, în 1986, 1988 şi 1989. Cum am prezentat una sau două 
din ediţiile festivalului, îmi aduc aminte cu plăcere că din juriu au făcut 
parte, între alţii, Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Vasile Donose, Cornel 
Mureşanu, Romeo Cozma, iar în recitaluri au fost invitate vedete îndrăgite, 
cum ar fi Mihaela Runceanu, Gabriel Dorobanţu, Loredana Groza, Viorela 
Filip, Daniel Iordăchioae, Gina Pătraşcu, Roxana Popescu (cunoscuta 
textieră), Eva Kiss, Marina Scupra. Iată laureaţii celor 3 ediţii, mulţi dintre 
ei elevi ai lui Titel Popovici. În 1986 trofeul a fost cucerit de o solistă 
cu o frumoasă voce gravă, Iolanda Grecu, urmată pe podium de Mihaela 
Lupu, Anda Muraru, Vali Zaporojan. În 1988 a triumfat Cristi Bardan, 
iar premiul I a fost împărţit de două soliste valoroase, Diana Spânu şi 
Brînduşa Acsânte; alte două voci bune au fost recompensate cu premiul II, 
tot „ex aequo“ – Irina Scafaru şi Gabriela Roşu, în timp ce premiul III a 
fost înmînat Mirelei Avădanei. În fine, în 1989, trofeul a fost acordat Irinei 
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Scafaru, care ulterior s‑a îndreptat, datorită calităţilor vocale remarcabile, 
către operă; mulţi îşi amintesc, legat de ea, cum breteaua de la rochie, la 
festivalul de la Mamaia, a căzut dezvelindu‑i un sîn – o premieră pentru 
acele vremuri şi cu siguranţă… neprovocată, ca astăzi. Premiul I a revenit 
lui Paul Sobolevski, iar al III‑lea lui Carmen Simiciuc. Dacă aceştia nu se 
pot mîndri cu cariere ieşite din comun, frumoasa Claudia Ionescu, distinsă 
cu premiul II, a fost finalistă de două ori la Mamaia şi putea spera la o 
ascensiune pe măsură, dar soarta tinerilor solişti de muzică uşoară este, la 
noi, vitregă, nimeni neocupîndu‑se de viitorul lor: după 1990 am întîlnit‑o 
în barul de noapte al hotelului „Continental“ din Timişoara, acolo unde 
cîntau colegele ei Diana Spînu, Adina Rus sau Iulia Militaru, dar nu în 
calitate de solistă, ci de… „exotic dancer“, ca să folosesc un eufemism… 
În ciuda opreliştilor de tot felul, mai pregnante după 1989, şi a lipsei de 
susţinere oficială, Titel Popovici reuşeşte încă o dată, organizînd Festivalul 
şi concursul internaţional de creaţie şi interpretare „Iaşi ’91“, desfăşurat 
la Teatrul de vară şi beneficiind de un juriu de elită: Anton Şuteu, Marius 
Ţeicu, Dan Stoian, Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Eugen Rotaru, 
Ion Barta, Eugen Pătraşcu. La „Interpretare“, Trofeul a fost „împărţit“ de 
Zâna Roman din Iaşi şi Eugen Dolgan din Chişinău (au participat şi artişti 
din Republica Moldova, recitalurile fiind susţinute de alte vedete de la 
Bucureşti şi Chişinău). La „Creaţie“ au obţinut premii nume binecunoscute 
azi în creaţia de gen: Cătălin Tîrcolea, Corneliu Meraru, Dan Stoian, Titel 
Popovici, Romeo Cozma. Festivalul a datorat mult, ca organizare, Fundaţiei 
pentru tineret, conduse de Petrică Frăsilă, şi Televiziunii din Chişinău; 
Titel Popovici a jucat un rol major din postura de director al Şcolii de artă, 
asigurînd selecţia şi pregătirea soliştilor vocali, orchestraţiile, repetiţiile cu 
orchestra (ştime, partituri), acompaniamentul soliştilor vocali, precum şi al 
pieselor din concursul de „Creaţie“, toată lumea considerînd că din punct de 
vedere muzical a fost un adevărat eveniment. A se observa că Titel Popovici 
a ţinut întotdeauna la prestaţia „live“, cu acompaniament orchestral, lucru 
care azi nu prea se mai întîmplă decît la festivalurile internaţionale „George 
Grigoriu“ de la Brăila şi „Dan Spătaru“ de la Medgidia, de fiecare dată cu 
orchestra Ionel Tudor.

Am fost martor, ca prezentator, la o altă încercare solitară a 
compozitorului de a racorda Iaşii la marile manifestări de gen, constatînd 
încă o dată indiferenţa totală a autorităţilor locale (îmi amintesc că am fost 
nevoiţi să mergem la Primărie, în frunte cu regretatul Vasile Veselovski, 
pentru a încerca să obţinem banii ce ni se cuveneau fiecăruia; nici acum 
nu ştiu dacă am reuşit!). Este vorba de festivalul‑concurs de creaţie şi 
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interpretare „Teiul de aur ’95“, care în viziunea lui Titel trebuia să fie o 
replică moldavă la festivalul de la Mamaia. Din păcate, tocmai la acest 
proiect atît de ambiţios compozitorul a trebuit să se zbată aproape singur, 
mai mult ca oricînd (eu i‑am reproşat atunci că nu şi‑a format o echipă, dar 
realizez acum că nu avea cu cine, era un „lup solitar“!). Fără a exagera cu 
nimic, TOT ce trebuia făcut pentru reuşita unei manifestări de mare travaliu 
şi răspundere a fost lăsat doar pe umerii lui Titel Popovici: a întocmit 
regulamentul concursului, a obţinut aprobare mergînd de mai multe ori la 
Ministerul Culturii, la Bucureşti, a obţinut acordul Televiziunii Române 
pentru a trimite special un car de transmisie, pentru sonorizare şi pentru 
a pune la dispoziţie decorul, a trimis personal invitaţii compozitorilor, 
oficialităţilor, juriului, a expediat plicuri cu regulamentul de participare 
în toate judeţele ţării, a contactat vedetele pentru recitaluri, a mers prin 
fabrici şi instituţii pentru sponsorizări, a întocmit pînă şi schiţa pentru afiş, 
a dat anunţuri la presă, radio şi TV. Dar asta nu e totul, căci a aşteptat o 
parte din solişti la gară, i‑a condus la hotel, s‑a ocupat de cazare şi masă, 
a distribuit bilete şi invitaţii, a contactat casa de modă „Wanda“ pentru 
costumaţiile soliştilor ieşeni, precum şi pentru o paradă a modei în spectacol 
(Andreea Marin s‑a numărat atunci între manechine!), a convins‑o pe 
şefa magazinului „Decora“ să pună la dispoziţie aranjamentele florale 
pentru scena Casei de cultură a sindicatelor, a ţinut permanent legătura, pe 
telefonul de acasă, cu invitaţii din ţară şi de la Chişinău. Abia însă acum 
veţi înţelege de ce a propus cineva că festivalul este mai nimerit să poarte 
numele de „TITELUL de aur“, nu „Teiul“! Pentru că în puţinul timp care‑i 
mai rămînea, Titel Popovici a trebuit să rezolve problemele muzicale atît 
de diverse la o manifestare de o asemenea amploare: preselecţia soliştilor, 
a cîntecelor de la „Creaţie“, pregătirea repertoriului de concurs, asigurarea 
orchestraţiilor, scrierea ştimelor pentru orchestră, cooptarea celor mai 
valoroşi instrumentişti, alegerea spaţiului şi orelor pentru repetiţii,  
transportul instrumentelor, pupitrelor, practicabilelor, remuneraţia vedetelor 
din recital, a instrumentiştilor şi… a prezentatorului, asigurarea unui 
protocol pentru juriu şi a premiilor pentru laureaţi, etc. Ei bine, incredibil 
dar adevărat, toate astea au fost rezolvate de un singur om, Titel Popovici, 
nesprijinit de nimeni, deşi pe afiş figurau Inspectoratul pentru cultură al 
judeţului Iaşi sau Şcoala de arte din Iaşi (directoarea din acea perioadă, 
Silvia Tomovici, a pus permanent piedici proiectului, nerezolvînd absolut 
nimic din sarcinile care i se prevăzuseră). După cum se poate uşor constata, 
din nou strădania lui Titel Popovici de a face ceva deosebit pentru Iaşi, 
pentru iubitorii muzicii uşoare, nu a găsit ecou la Inspectoratul judeţean 
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pentru cultură (cine o fi fost director atunci?), la oficialităţile locale, mai 
mult chiar, a fost boicotat de proprii colegi de la Şcoala de arte... Cu toate 
acestea, „Titelul… pardon, Teiul de aur ’95“ a fost un mare succes în plan 
muzical. Trofeul la „Interpretare“ a fost cucerit de Marcela Buruian, studentă 
la Academia „George Enescu“, secţia muzică uşoară‑jazz şi absolventă a 
Şcolii de arte, la clasa Titel Popovici. Mare surpriză la „Creaţie“, unde a 
triumfat Dan Spânu, de asemenea student al Academiei „George Enescu“, 
secţia muzică uşoară‑jazz, acesta reuşind performanţa de a‑i întrece pe Vasile 
Veselovski, Temistocle Popa sau Aurel Giroveanu! Din juriu au făcut parte 
Angela Similea, Titel Popovici, Viorel Munteanu, Vasile Spătărelu, Cornel 
Slătinaru, Cornel Mureşanu, Horia Zilieru, Mircea Verusi. Pentru a înţelege 
dimensiunea eforturilor organizatorice ale lui Titel Popovici, să notăm că 
în recitaluri au evoluat Angela Similea, Gabriel Dorobanţu, Sanda Ladoşi, 
Cristian Simionică, Carmen Trandafir, Gina Pătraşcu, Constantin Florescu, 
precum şi cîţiva artişti din Republica Moldova.

Din păcate, cum spuneam, din nou eforturile uriaşe ale lui Titel 
Popovici, de a face ceva remarcabil pentru Iaşi şi pentru toţi iubitorii de 
muzică uşoară, s‑au lovit de indiferenţa oficialităţilor locale, negăsind nici 
un sprijin la Inspectoratul judeţean pentru cultură (oare la ce „cultură“ erau 
sensibili cei de acolo?), ba, mai mult, fiind boicotat chiar de unii dintre 
colegii săi, în frunte cu directoarea din acea vreme a Şcolii de arte! Titel 
Popovici a fost o glorie a Iaşilor, dar, conform dictonului, „nimeni nu e 
profet la el acasă“: am spune că adesea concitadinii săi nu l‑au meritat...

Vom detalia activităţile sale pe diferitele genuri muzicale, dar 
deocamdată le trecem succint în revistă, pentru a oferi cititorului şansa 
de a‑şi face o imagine globală. Astfel, în domeniul muzicii de jazz, Titel 
Popovici, în fruntea unor diverse formule de orchestră, a fost nelipsit din 
programul unor mari festivaluri şi recitaluri organizate la Iaşi, cum ar fi 
Festivalul muzicii româneşti, ediţia a VI‑a, 1980 (în fruntea unui big‑band, 
solistă vocală Anca Parghel), Festi‑jazz – ediţiile 1988, ’89 şi ’91 (alături 
de formaţiile reprezentative din ţară), festivalurile „Fête de la musique“, 
organizate de Centrul cultural francez (cu formaţii de top din România şi 
de peste hotare). Acestora li se adaugă numeroase gale, recitaluri, concerte 
pe scenele de la Filarmonică, Casa tineretului, sala RTV din Iaşi, Teatrul 
Naţional, Operă. Alături de orchestra condusă de Titel s‑au remarcat şi 
vocalistele pe care muzicianul le‑a lansat: regretata Anca Parghel, devenită 
una din vocile importante ale Europei, Octavia Ocu (stabilită în Anglia), 
Teodora Popa‑Enache (s‑a mutat ulterior în Bucureşti, ca solistă permanentă 
a lui Johnny Răducanu), Marcela Buruian, absolventă a Universităţii 
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„George Enescu“, secţia jazz‑muzică uşoară, stabilită în SUA (ea a fost 
laureată şi la festivalul de la Mamaia). Ultimele trei au absolvit Şcoala de 
arte din Iaşi, la clasa profesorului Titel Popovici.

Din 1975 a fost profesor la Şcoala populară de arte din Iaşi, la clasa 
de muzică uşoară, unde a colaborat cu Aurora Broşteanu pînă la ieşirea 
acesteia la pensie, profesoară la adresa căreia Titel a avut întotdeauna 
numai elogii. A fost un dascăl cu o dragoste imensă pentru profesiune, 
cu fler şi simţ pedagogic, care iubea elevii şi îi ajuta. Aurora Broşteanu 
aprecia mult muzica uşoară, jazz‑ul şi romanţa, era extrem de muncitoare, 
conştiincioasă. A fost singura profesoară cu care am colaborat la 
clasă, în condiţii perfecte şi într‑o înţelegere deplină, de respect şi 
admiraţie reciproce pentru tot ce realizam atît la şcoală, cît şi în afara 
ei – îşi amintea acum cîţiva ani compozitorul. E momentul să subliniem 
rolul deosebit jucat de Şcoala de arte din Iaşi în depistarea, pregătirea şi 
afirmarea tinerilor interpreţi şi instrumentişti de muzică uşoară, jazz sau 
romanţă. A fost realmente singura instituţie de învăţămînt care avea oficial 
în programa de şcolarizare clase cu acest profil. Pînă în 1993 jazz‑ul şi 
muzica uşoară erau privite la Conservatorul ieşean ca genuri muzicale 
„neonorante“ pentru studenţi, existînd chiar o perioadă în care le era interzis 
să le abordeze! Cei care totuşi cutezau au avut mari necazuri, unii dintre ei 
fiind chiar exmatriculaţi. Importanţa acestei şcoli în viaţa muzicală a Iaşilor 
este probată de lista impresionantă a absolvenţilor clasei profesorului Titel 
Popovici, deveniţi nume binecunoscute în perimetrul genurilor muzicale 
respective, obţinînd numeroase premii la diverse competiţii naţionale 
şi internaţionale, cu înregistrări la radio şi apariţii la TV, avînd editate 
albume, efectuînd turnee în ţară şi peste hotare. Foarte mulţi dintre cei care 
au studiat cu Titel Popovici sînt azi atestaţi ca solişti sau instrumentişti 
profesionişti, cu activitate apreciată inclusiv în străinătate, conturîndu‑se 
în acea perioadă o adevărată „şcoală ieşeană“. Lista acestora este absolut 
impresionantă şi nu sîntem siguri că n‑am omis pe cineva: Constantin 
Florescu (premiul I la „Crizantema de aur“, numeroase albume, apariţii 
Radio‑TV), Aurel Neamţu, Octavian Huianu (albume, apariţii Radio‑TV), 
Carmen Rădulescu (nume binecunoscut al genului, cu şlagăre, premii la 
Mamaia, cîştigătoare a „Stelei fără nume“, numeroase discuri), regretata 
Diana Speranţa Spânu (trofeul „Bucureşti ’91“, turnee în Japonia şi Franţa), 
Alina Mavrodin (trofeele Mamaia şi „Steaua fără nume“, multe albume la 
activ), Zâna Roman (trofeul „Ioana Radu“ Iaşi ’91, turnee în Grecia), Irina 
Scafaru (trofeul „Flori de tei“, absolventă a Conservatorului „G. Enescu“, 
finalistă la Mamaia), Teodora Popa‑Enache (apariţii RTV, solistă a formaţiei 
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Johnny Răducanu), Nina Radu, Nina Doroftei, Claudia Ionescu, Angela 
Caraiman, Gabriela Bânzar (finaliste la Mamaia), Adrian Dospinescu 
(menţiune la Mamaia, înregistrări Radio‑TV), Brânduşa Acsânte (finalistă 
la Mamaia, turnee, apariţii RTV), Anca Parghel (personalitate europeană 
în jazz, premii internaţionale, numeroase discuri şi apariţii RTV, a predat 
jazz la Conservatorul din Bruxelles), Marcela Buruian (premii la Mamaia, 
absolventă a Conservatorului „G. Enescu“, Trofeul „Teiul de aur“ 1995 
şi alte numeroase distincţii), Trio‑ul vocal „Ritmic ’85“ (premiul III la 
Mamaia, apariţii RTV), Mihail Călin (înregistrări RTV, premii naţionale, 
turnee în Anglia şi Italia). Nu putem uita sextetul vocal „Cromatic“, tot 
din Iaşi, cu care Titel Popovici a făcut primele sale înregistrări la Radio 
şi filmări la Televiziune. Era format din trei fete şi trei băieţi, toţi studenţi 
la Medicină, astăzi reputaţi medici specialişti. Erau de o formidabilă 
muzicalitate, abordau piese extrem de dificile, armonizate pe şase voci; 
multe din înregistrările de atunci există în fonotecile Radio şi TV, la 
Bucureşti şi la Iaşi. Sigur că lista cu soliştii de valoare descoperiţi, pregătiţi 
şi lansaţi de Titel Popovici este mult mai lungă, ne‑ar lua mult spaţiu 
să‑i amintim pe toţi şi mai ales toate realizările fiecăruia, dar chiar şi aşa 
considerăm că avem de‑a face cu un dascăl cu performanţe greu de egalat.

O contribuţie importantă la afirmarea acestei „şcoli ieşene“ au 
jucat‑o colaborările, numeroase şi fructuoase, ale lui Titel Popovici cu 
instituţiile culturale importante ale Iaşilor. Astfel, Filarmonica de stat 
„Moldova“ a acceptat să organizeze diverse concerte de jazz şi „varietăţi“ 
muzicale, punîndu‑i instrumentiştii la dispoziţie. La fel Opera de stat, 
unde muzicianul a fost implicat în spectacole de „varietăţi muzicale“ 
(canţonete, teme celebre în prelucrări moderne, muzică uşoară şi jazz, 
dansuri moderne, momente vesele), cu participarea orchestrei, a soliştilor 
vocali şi a ansamblului de balet. Teatrul naţional „V. Alecsandri“ şi Teatrul 
pentru copii şi tineret „Luceafărul“ găzduiau la rîndul lor multe spectacole 
de divertisment, la care luau parte cei mai talentaţi tineri solişti din Iaşi, 
alături de personalităţi artistice de renume, a căror prezenţă era stimulativă 
pentru aspiranţii la glorie. Dar Titel Popovici a colaborat armonios şi cu 
alte instituţii de spectacole: Casa de cultură a studenţilor, Casa de cultură 
a sindicatelor, Casa de cultură municipală, Clubul de jazz, Clubul CFR, 
Casa Armatei, Studioul de radio Iaşi. Din păcate, nu acelaşi lucru se poate 
spune despre studiourile TV ieşene, prea puţin preocupate de promovarea 
valorilor locale, acestea preferînd (din nou: „nimeni nu e profet...“) să 
acorde spaţii de emisii ample mai degrabă artiştilor de pe alte meleaguri... 
Aşa cum s‑a putut observa mai sus, muzicianul a găsit, paradoxal, mai 
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multă înţelegere în organizarea unor spectacole de divertisment muzical 
din partea conducătorilor unor instituţii artistice al căror profil era cu totul 
altul (Filarmonica, Opera, Teatrul naţional)! Meritul revine unor regretaţi 
maeştri (Ion Baciu, Dumitru Tăbăcaru, Teofil Vâlcu), foşti directori ai 
acestora, care au iubit şi apreciat jazz‑ul şi muzica uşoară de calitate, 
neconsiderîndu‑le nicidecum genuri minore. În aceeaşi categorie intră şi 
alte personalităţi ieşene, care au fost mereu alături de Titel în demersurile 
sale artistice: dirijorul Victor Dumănescu, poetul Ion Chiriac, muzicienii 
de marcă Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Mihai Cozmei (în perioada 
cînd a fost decan la Conservator), Cornel Mureşanu, Victoria Andrieş, 
Maria Brehuescu (de la Casa de cultură municipală), Maria Török (Casa de 
cultură a sindicatelor), Constantin Dediu (fost redactor‑şef la Studioul de 
radio Iaşi) şi mulţi alţii...

Un capitol special l‑a reprezentat colaborarea cu Iulia Dinu, prietenă 
apropiată şi profesoară minunată de pian. Cît timp a fost directoare la 
Şcoala de arte, îşi amintea compozitorul, Iulia Dinu a dovedit competenţă 
profesională în aprecierea şi coordonarea activităţilor muzical‑artistice, 
a sprijinit toate acţiunile legate de prestigiul şi afirmarea Şcolii de arte, 
a profesorilor şi a elevilor acesteia, ştiind să aprecieze şi să respecte la 
adevăratele dimensiuni personalitatea şi munca fiecărui cadru didactic. 
Efectiv, Iulia Dinu s‑a confundat cu multe succese de prestigiu ale Şcolii 
de arte din Iaşi, contribuind nemijlocit la afirmarea şi impunerea acesteia 
în viaţa culturală ieşeană.

În acest amplu capitol introductiv, în care ne străduim să concentrăm 
activitatea artistică a protagonistului acestei cărţi (şi pe care o vom detalia în 
paginile următoare), a venit momentul să ne ocupăm şi de creaţia muzicală a 
prolificului compozitor, foarte variată ca stil şi gen (muzică uşoară, romanţe, 
jazz, cîntece de voie bună). O creaţie despre care putem afirma fără teama de 
a greşi că este absolut remarcabilă, deoarece lucrările lui Titel Popovici au 
o cantabilitate deosebită, sînt foarte expresive, se mulează perfect pe textele 
respective, au o mare varietate ritmică, beneficiază de armonii şi orchestraţii 
de mare rafinament, dar mai au o calitate rar întîlnită la alţi compozitori: nici 
o piesă nu seamănă cu alta! Surprinzător poate pentru unii este faptul că Titel 
a scris şi muzică de scenă: pentru Teatrul naţional „V. Alecsandri“ din Iaşi la 
O scrisoare pierdută şi D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, ambele în regia 
Ancăi Ovanez‑Doroşenco, iar pentru Teatrul de copii şi tineret „Luceafărul“ 
la două piese regizate de Constantin Brehuescu, Povestea vorbei de Anton 
Pann şi Lucia şi ursuleţul de Alecu Popovici. Din păcate, nesolicitîndu‑l, 
filmul a ratat ocazia întîlnirii cu un creator de excepţie...
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Lumea jazz‑ului l‑a preţuit în mod deosebit pe acest ctitor al şcolii 
ieşene. Astfel, el figurează (ca pianist, organist, dirijor, improvizator 
autentic, compozitor, aranjor, profesor la Şcoala de arte) în „Dicţionarul 
de jazz“ al lui Mihai Berindei (Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1976), 
alături de toate marile personalităţi ale genului din lume. În acest dicţionar 
sînt nominalizaţi, cu aprecierile cuvenite, şi fraţii lui Titel: Virgil (saxofon, 
clarinet) şi Mihai (baterie).

Pe un afiş din 1993 putea fi citit cu litere de‑o şchioapă: „Titel Popovici – 
30 de ani de activitate artistică“; a fost un concert‑eveniment, găzduit de Casa 
de cultură a studenţilor, omagiind cariera muzicală excepţională a acestui 
polivalent muzician. A fost o trecere în revistă emoţionantă, cu interpreţi 
veniţi special de la Bucureşti, dar şi cu artişti din Iaşi, cu care Titel a făcut 
înregistrări de‑a lungul anilor la Radio şi Televiziune, nelipsind personalităţi 
marcante ale vieţii artistice, realizatori radio şi TV, reprezentanţi ai presei 
scrise, oficialităţi. Soliştii au fost acompaniaţi de o numeroasă orchestră de 
estradă condusă de Titel Popovici, care timp de aproape patru ore a trecut 
în revistă numeroase piese din creaţia compozitorului. La acest spectacol o 
contribuţie majoră a avut Televiziunea Română, unde în acea perioadă era 
redactor‑şef Dumitru Moroşanu, foarte legat de meleagurile ieşene. TVR 
a asigurat sonorizarea, deplasînd special un car de transmisie şi specialişti, 
dar în egală măsură a înregistrat tot concertul, a sponsorizat, remunerînd 
soliştii şi instrumentiştii, făcînd posibil acest eveniment deosebit pentru 
Titel Popovici, care a fost elogiat la scenă deschisă. Şi nu întîmplător, 
pentru că el a adus judeţului Iaşi şi, fireşte, Şcolii populare de artă premii 
I de la toate festivalurile şi concursurile naţionale şi inter‑judeţene la care 
a participat, atît cu elevii clasei sale, cît şi cu formaţiile de estradă, jazz, 
muzică uşoară, nemaivorbind de distincţiile cu care a fost recompensat 
el personal, în calitate de pianist, compozitor şi dirijor. În egală măsură 
Titel Popovici a fost invitat să facă parte din numeroase jurii de specialitate 
(festivaluri‑concurs de muzică uşoară, jazz, romanţe, teatre de estradă), la 
nivel naţional, dar şi local sau inter‑judeţean, în organizarea Ministerului 
culturii, Ministerului învăţămîntului sau Radio‑Televiziunii Române. De 
altfel, muzicianul pregătise pentru tipar o lucrare deosebit de ambiţioasă şi 
importantă, intitulată „Muzica uşoară şi de jazz în Iaşii anilor 1958‑1993“, 
pe care ar fi dorit s‑o poată lansa cu ocazia spectacolului amintit. Este, 
practic, o istorie vie, trăită de autor, a acestor genuri muzicale în oraşul 
moldav, cuprinzînd date despre compozitori, dirijori, orchestratori, solişti 
vocali şi instrumentişti, formaţii muzicale, autori de versuri şi de texte de 
estradă, critici şi redactori muzicali, ziarişti, comentatori în presa ieşeană, 
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festivaluri, concursuri, concerte, etc. Titel Popovici a prezentat sintetizat 
această lucrare într‑un serial de 30 de emisiuni, la Studioul de radio Iaşi, 
în 1996. Emisiunea respectivă se chema „Album de amintiri“, după titlul 
piesei omonime a compozitorului, cîntate atît de Aura Urziceanu, cît şi de 
Luigi Ionescu. Redactori muzicali au fost Daniela Vlad, Eugen Pătraşcu şi 
Mircea Verusi, serialul fiind păstrat în fonoteca Radio Iaşi. Ca o paranteză, 
această lucrare i‑a adus muzicianului gradul didactic I, obţinut cu media 10, 
şi a fost tipărită postum în 2012, fiind lansată într‑un cadru festiv.

Un alt amănunt mai puţin cunoscut este faptul că în tinereţe Titel 
Popovici a fost un talentat şi apreciat portar de fotbal! A făcut parte din 
reprezentativa de juniori a României la turneul FIFA din Spania, în 1957, 
avîndu‑i colegi pe Mateianu, Motroc, Petru Emil, Ivansuc, Mureşan, 
Octavian Popescu, Halagian şi alţii, mai toţi devenind ulterior nume de 
referinţă în fotbalul românesc. Antrenor al echipei era Constantin Teaşcă. 
În campionatul intern Titel a jucat la „Locomotiva“ Iaşi, „Progresul“ CPCS 
din Bucureşti (unde erau reuniţi cei mai valoroşi jucători tineri din ţară) – 
ceea ce mi‑l face şi mai drag, întreaga mea familie fiind „progresistă“ de cînd 
mă ştiu, „Unirea“ Iaşi, „Moldova“ Iaşi, care activau în divizia secundă, dar 
a făcut parte şi din lotul echipei de primă divizie CSMS Iaşi. Foarte curajos, 
spectaculos, inspirat în intervenţii, serios (aşa cum îl caracteriza un cronicar 
al timpului), Titel era considerat o mare speranţă a fotbalului românesc, 
oferindu‑i‑se ocazia de a avea o frumoasă carieră în fotbal. Dar a înţeles că 
activitatea sportivilor de performanţă este scurtă, aşa încît, treptat‑treptat, 
s‑a lăsat captat de muzică. Dar n‑a renunţat niciodată la fotbal, se înţelege 
ca spectator şi telespectator, suporter al echipelor Politehnica Iaşi, Steaua 
Bucureşti şi, fireşte, al reprezentativei României. În care ar fi ajuns cu 
siguranţă şi el, dacă nu pornea pe drumul, presărat cu atîtea satisfacţii, al 
muzicii. Aşa încît să începem acum să depănăm de‑a fir‑a păr povestea...

Dar înainte de a trece în revistă titluri, premii, realizări discografice 
şi concertistice este cazul să punctăm cîteva din performanţele lui Titel 
Popovici, un muzician neobosit şi dăruit cu har. Astfel, în plan didactic a 
fost un timp colaborator la Universitatea de arte „George Enescu“ din Iaşi, 
ca profesor la specialitatea „Ansamblu de orchestră muzică uşoară‑jazz, 
Aranjamente vocale şi orchestrale“, dar a fost nevoit să renunţe fiindcă...
nu au mai fost fonduri pentru colaboratori!! Şi cîte n‑ar fi avut de învăţat 
studenţii de la un asemenea maestru...După ce s‑a afirmat în muzica 
uşoară şi în jazz a avut curajul de a se îndrepta şi către romanţă, fiind 
unul din performerii festivalului „Crizantema de aur“ de la Tîrgovişte, cu 
numeroase premii I, II şi III la activ. Mai mult, a înregistrat patru romanţe 
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cu Orchestra populară Radio dirijată de el! Între recordurile sale se numără 
cele 6 piese de muzică uşoară şi 5 de jazz înregistrate cu big‑band‑ul Radio; 
dintre acestea din urmă, După fluturi şi Blues pentru Iaşi au fost incluse pe 
CD‑ul „Antologia jazz‑ului românesc“, editat de Uniunea compozitorilor 
şi muzicologilor, fiind singurele concepute pentru big‑band. În memoria 
maestrului său a compus şi înregistrat Blues pentru Sile Dinicu – piesă 
pragmatică şi elaborată ca temă muzicală pe intervalele sol (S) do (I) 
modul ionian, la (L) mi (E). De altfel, pe 26 ianuarie 2003 Titel Popovici 
a fost invitat de onoare, de către Radiodifuziune, la concertul extraordinar 
„In memoriam Sile Dinicu, Ion Cristinoiu, Dan Mîndrilă“, în calitate de 
compozitor, orchestrator, pianist şi dirijor al big‑band‑ului Radio. Tot în 
domeniul jazz‑ului se mîndreşte cu faptul că a pregătit şi prezentat o fetiţă 
de 9 ani la emisiunea „Bravo Bravissimo“ de la TVR, micuţa interpretînd 
la pian patru piese de jazz! Pe scena Teatrului Naţional din Iaşi a realizat 
un concert‑medalion, „Titel Popovici şi invitaţii săi“, spectacol de patru 
ore avînd în program muzică uşoară, romanţe, jazz, prelucrări clasice şi de 
folclor, canţonete, şlagăre internaţionale. Cu acea ocazie a avut la dispoziţie 
o orchestră reunită, cu instrumentişti de la Operă, Filarmonică, precum şi 
liber‑profesionişti (corzi şi suflători). Evenimentul a fost posibil datorită 
directorului şi dirijorului Corneliu Calistru, care a acceptat să‑i pună gratuit 
la dispoziţie sala şi instrumentiştii! În afara celor amintiţi deja, iată cîţiva 
elevi ai profesorului Titel Popovici ajunşi în faţa marelui public: Caty 
Bârjoveanu din Focşani (la emisiunea TV „Bravo Bravissimo“), Teodor 
Bălan (imitîndu‑l pe Julio Iglesias) şi Daniel Şalariu (Michael Jackson) (la 
emisiunea TVR „Ploaia de stele“), Mihai şi Cristina Nechifor (la festivalul 
„Mamaia copiilor“). Legat tot de copiii talentaţi pe care i‑a descoperit să 
nu‑l uităm pe puştiul‑minune care a uimit anul trecut Italia, cîştigînd un 
concurs TV important, Ştefan Cristian Atârgoviţoae (în ultima perioadă 
pregătit la Bucureşti de Cornel şi Mirela Fugaru): acesta a primit din partea 
lui Titel Popovici primele melodii cu care a cucerit premii naţionale – Şapte 
note mici, Hai la dans (ambele pe versuri de Angela Georgică), Zboară 
cîntecul iubirii (text Eliza Florescu). În 8 decembrie 2001 Titel Ppovici a 
realizat în numai 3 zile (!) – orchestraţii, repetiţii, cîntat la pian, dirijat, scris 
ştime – un concert extraordinar dedicat lui Ionel Fernic. Cum Paraschiv 
Oprea, „titularul“ postului, renunţase din motive de sănătate, s‑a apelat 
la Titel, aflat întîmplător în Bucureşti! Spectacolul „Prinţul trubadurilor“, 
găzduit de Studioul de concerte „Mihail Jora“, a fost organizat de Societatea 
Română de Radiodifuziune, TVR 2, Uniunea criticilor muzicali „M. Jora“ 
şi Casa de discuri Electrecord, fiind prezentat de prof. univ. dr. Grigore 
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Constantinescu. Pe scenă au urcat Silvia Voinea, Gică Petrescu, Mioara 
Manea, Nicolae Niţescu, Carmen Rădulescu, Gheorghe Palcu, Constantin 
Florescu. În fine, nu putem uita concertele de muzică uşoară şi jazz 
organizate cu clasa sa de la Şcoala de arte din Iaşi şi prezentate pe scena 
Teatrului „Luceafărul“ şi intitulate „Ritmuri, tinereţe, melodii“, precum şi 
spectacolele de varietăţi „Parada talentelor“.

Titel Popovici ţinea mult ca munca să‑i fie apreciată cum se cuvine, 
ceea ce, mai ales pe plan local, nu s‑a întîmplat întotdeauma. O parte 
din momentele esenţiale ale prodigioasei sale cariere sînt menţionate în 
„Enciclopedia personalităţilor din România“ (Hübners Who Is Who). Între 
acestea, faptul că între 1990‑1993 a fost director al Şcolii de arte din Iaşi, 
demisionînd din motive personale, precum şi acela că la divizionara A de 
fotbal CSMS Iaşi i‑a avut colegi pe Constantinescu, Florea, Avasilichioae, 
Viorel Popescu, Emil Alexandrescu, Milea, Voica, Matei şi alte nume 
binecunoscute ale „soccer“‑ului autohton. O parte din cele peste 400 de 
lucrări ale sale au fost înregistrate cu orchestra Radiodifuziunii Române, 
dirijată de Sile Dinicu, Ion Cristinoiu, Cornel Popescu, Ionel Tudor, dar şi de 
el personal. A fost finalist la secţiunea de „Creaţie“ a festivalului „Mamaia 
copiilor“ în 2003, 2004, 2005, iar la festivalul internaţional „Ti amo“ de la 
Oneşti eleva sa Oana Puşcaşu a cucerit Trofeul cu melodia Hai la dans!, 
compusă de Titel pe versurile Angelei Georgică. Sigur că a fost de multe 
ori finalist şi laureat la Mamaia „mare“, dar despre asta vom mai vorbi, aşa 
cum vom vorbi de numeroasele distincţii primite, dar n‑am vrea nicidecum 
să uităm „Diploma de excelenţă“ ce i‑a fost înmînată la Gala Premiilor 
de Jazz, ediţia a VI‑a, în 2008, conferită lui de Uniunea compozitorilor şi 
muzicologilor din România, Ministerul culturii şi al patrimoniului naţional, 
Fundaţia „Muzza“.

La moartea sa, directorul Şcolii de arte, Traian Mocanu, care i‑a 
fost alături la ultimele mari spectacole, a publicat un emoţionant articol 
în revista de cultură „Cronica“, în care retrasează emoţionant cîteva din 
succesele marcante ale carierei lui Titel Popovici, între care performanţa de 
a propune publicului orchestra de estradă „Univers“, alcătuită din nu mai 
puţin de 35 de instrumentişti, în majoritate studenţi la Universitatea de arte 
„George Enescu“, pe care a avut‑o alături la cele două ediţii organizate de 
el ale festivalului „Blues pentru Iaşi“. Între soliştii instrumentişti nu putem 
să nu‑i amintim pe Virgil Popovici‑saxofon, clarinet, Ion Leonte‑trompetă, 
Liviu Mărculescu‑trombon, Florin Simion‑vibrafon. Cu această ocazie 
Radio Iaşi, prin redactorul‑şef, dr. Nicolae Tomescu, i‑a înmînat 
compozitorului o Diplomă de excelenţă. N‑au fost uitate strălucitele 
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performanţe de la festivalul naţional al romanţei, „Crizantema de aur“ de 
la Tîrgovişte, unde a cîştigat trei premii I, un premiu II şi trei premii III. 
Traian Mocanu îşi încheie articolul astfel: Momentul Titel Popovici rămîne 
înscris cu majuscule în istoria muzicii uşoare româneşti; alături i‑a stat 
mereu Şcoala populară de arte din Iaşi, pe care a slujit‑o cu devotament, 
sporindu‑i aportul la viaţa muzicală a oraşului, judeţului şi ţării prin lista 
impresionantă a absolvenţilor clasei sale, care au devenit nume consacrate 
în peisajul muzicii uşoare, al jazz‑ului şi al romanţei. Rămîne ca noi, cei 
care l‑am cunoscut, să‑i cinstim memoria, să‑i continuăm eforturile, pentru 
ca lupta sa întru impunerea adevăratelor valori să continue, în numele 
binelui, al adevărului şi al frumosului. Titel a plecat într‑o călătorie. Sînt 
sigur că el a plecat înaintea noastră fredonînd un „blues pentru Iaşi“ 
Cetelor Îngereşti ce i‑au călăuzit paşii pe pămînt, acum inspirat de muzica 
divină, celestă ce‑l va însoţi în eternitate. Voi încheia cu două strofe din 
ultima romanţă pe care am scris‑o împreună:

Mai păstrez în amintire
Două versuri de departe
Sînt doi paşi pîn‑la iubire
Şi un pas pînă la moarte.
Răsucit din două fire
Cîntul vine dintr‑o carte
Cum s‑ajungi pîn‑la iubire
Şi un pas pînă la moarte.
Parc‑ar însemna unire
Între noi, dar ne desparte
Sînt doi paşi pîn‑la iubire
Şi un pas pînă la moarte.
Îi mai port în amintire
Sensu‑absurd ce nu se‑mparte
Nimănui pîn‑la iubire
Nimănui pînă la moarte.... 
Drum bun, prietene drag!

Am descoperit un program, cu numele soliştilor prezenţi la concursul 
„Piramida speranţelor“ în anul 2003, ocazie de a trece în revistă o parte din 
elevii acelei perioade din clasa lui Titel Popovici, unii dintre ei cu frumoase 
cariere ulterioare. De remarcat că profesorul nu le impunea niciodată 
acestora să‑i cînte compoziţiile, atunci cînd o făceau fiind vorba, de multe 
ori, de melodii scrise chiar pentru ei. Astfel, Roxana Ciobanu a cîntat piesele 
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Iubirea‑i doar o glumă de Mişu Iancu şi Nu ştiu ce‑i cu mine de George 
Grigoriu, Irina Grigoraş a optat pentru Inimă nu fii de piatră de Edmond 
Deda, Alexandra Penelea a cîntat Fată dragă de Şerban Georgescu, şlagăr 
care a consacrat‑o pe regretata Mădălina Manole, iar Manuela Neagu s‑a 
oprit la compoziţia fostei eleve a lui Titel, Diana Spînu (scrisă împreună 
cu Mihai Tonu), Cîntecul meu de iubire. S‑au interpretat şi cîteva piese din 
repertoriul internaţional, dar mai ales a fost o „piramidă“ a înzestrărilor 
componistice excepţionale ale lui Titel Popovici. Iată doar cîteva dintre 
titlurile semnate de el: Ştiu bine, Vis alb, Zboară cîntecul iubirii, Baladă 
pentru florile lumii, Nimeni nu‑i ca tine, Nu e mare lucru muzica, Te iubesc, 
viaţă!, Haideţi să ne jucăm, Nu sînt rea, Uită lacrima iubirii, Magnolia, 
care se regăsesc în cele peste 400 de lucrări din portofoliul său.

Un capitol cu totul special din biografia sa o reprezintă anii în care a fost 
un valoros fotbalist – primul ieşean selecţionat în reprezentativa României. 
Totul a început în ziua cînd un cunoscut antrenor, Mişu Bîrzan, a organizat 
în 1954 o selecţie în spatele Palatului Culturii. Era vorba de o întrecere între 
cartiere, Titel fiind pe atunci atacant, deoarece lovea mingea cu ambele 
picioare. Cum la unul din meciuri lipsea portarul, Titel a trecut între buturi 
şi a făcut‑o foarte bine, dovadă că peste numai o săptămînă antrenorul 
Bîrzan l‑a invitat să apere poarta unei selecţionate de amatori într‑un meci 
disputat în compania juniorilor de la Locomotiva Iaşi. Tînărul portar face 
o partidă foarte bună şi este pe loc legitimat la echipa Locomotiva Iaşi, 
care activa în divizia B. În 1956 joacă pe stadionul Giuleşti din Capitală 
finala Campionatului naţional de juniori, adversară fiindu‑i echipa Ştiinţa 
Cluj. Deşi ieşenii au pierdut dramatic cu 3 la 2, Titel Popovici a apărat 
senzaţional, între altele şi o lovitură de la 11 metri. Remarcat de antrenorul 
echipei naţionale, Constantin Teaşcă, este inclus în lotul naţional ce a făcut 
la scurtă vreme deplasarea la Campionatul european de juniori din 1957. În 
acea perioadă a fost transferat la Progresul CPCS Bucureşti. În Spania, din 
păcate, deşi naţionala României era alcătuită din tineri de mare valoare şi 
perspectivă (mulţi au ajuns de altfel celebri, ulterior), nu a reuşit să cîştige 
grupa D, din care mai făceau parte Belgia, Franţa şi Cehoslovacia, chiar 
dacă era marea favorită. La ultimul joc, decisiv, cu Franţa, selecţionerul l‑a 
preferat în poartă pe Cîmpeanu, bazîndu‑se pe experienţa sa superioară, căci 
evolua în Divizia A, la Dinamo Bacău. Înaintea acestei partide, organizatorii 
le‑au oferit jucătorilor, la masă, vin în loc de apă, iar antrenorii Titi Teaşcă 
şi Petre Steinbach au decis să‑l cedeze francezilor, pentru a‑i scoate din 
formă. Dar, obişnuiţi, francezii ne‑au băut şi vinul şi ne‑au şi bătut, cu 2 
la 0! Pentru a înţelege de ce românii erau favoriţi, finala a fost cîştigată de 
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Austria, pe care românii îi bătuseră cu puţin timp înainte cu 5 la 1, chiar la ei 
acasă, în oraşul Graz, cînd Titel a parat şi o lovitură de pedeapsă! După cum 
aprecia însuşi compozitorul, într‑un interviu, faptul că jucase cîndva înaintaş 
îi permitea de a anticipa intenţiile adversarilor; în plus, era ambiţios, avea 
curaj şi precizie în intervenţii, executînd adesea plonjoane spectaculoase, 
spre deliciul publicului. În acelaşi interviu mărturisea că idolii săi fuseseră 
steliştii Voinescu şi Toma, primul datorită eleganţei mişcărilor, reflexelor şi 
intervenţiilor de mare rafinament, cel de‑al doilea pentru sobrietatea afişată 
în orice moment al partidei. Chiar dacă, urmînd tradiţia paternă (tatăl său 
a înfiinţat şi a dirijat orchestra de muzică populară „Doina Moldovei“), s‑a 
îndreptat către muzică, n‑a uitat niciodată fotbalul şi, oricînd are ocazia şi 
se află în preajma unui teren, cu o minge la îndemînă, nu ezită să‑şi verifice 
reflexele şi îndemînarea de altădată. În creaţia sa legătura fotbal‑muzică 
uşoară este dată de melodia Fotbal‑twist, interpretată de fostul său elev din 
Piatra Neamţ, şi el fost fotbalist, dr. Octavian Huianu, ca şi de spectacolul 
de estradă „11 metri... muzical“, pe un libret de Ion Nazarie şi Ion Serbina.

Am regăsit prin dosarele mele un program al festivalului de la 
Mamaia, desfăşurat în 1989, între 30 august – 3 septembrie. În prima 
seară de „interpretare“, joi 31 august, între finalişti a fost şi eleva lui Titel 
Popovici, Angela Caraiman, care de altfel i‑a şi interpretat o piesă în primă 
audiţie, M‑am îndrăgostit de rock, pe versuri de Angela Georgică. Dar 
probabil unul dintre elevii săi preferaţi a fost regretatul Adrian Dospinescu, 
cîştigător al unei menţiuni la ediţia anterioară, din 1988. Talentatul solist 
ieşean a debutat de tînăr în spectacolele Studioului „Columna“. În 1983 
era deja laureat la „Cîntarea României“, pentru ca în 1987 să cîştige chiar 
premiul I. A fost laureat la nu mai puţin de 18 festivaluri inter‑judeţene şi 
a dovedit ambiţie şi tenacitate: ziua muncea la Trustul‑Antrepriză generală 
de construcţii industriale, urmînd în acelaşi timp cursurile serale ale 
Facultăţii de construcţii. Absolvent al Şcolii populare de arte din Iaşi, clasa 
Titel Popovici, pregătise împreună cu acesta, pentru înregistrare, melodii 
ale compozitorilor Dan Stoian, Dragoş Nedelcu, Mihai Vanica, cu care era 
difuzat frecvent la Radio. Între reuşitele lui (remarcabile pentru un solist 
tînăr, cum era el atunci) se numără duetul cu Angela Ciochină, în melodia 
Dă‑mi mîna, prietene!, apariţia în programe de varietăţi la Televiziunea din 
Ungaria şi la Revelioanele TVR, apariţia pe discuri Electrecord. În timpul 
studenţiei a participat la festivalul „Gaudeamus“ de la Braşov şi a cîntat 
în formaţia „Studio“, alături de Gabriela Vlahu. După ce fusese laureat 
la Mamaia 1987, a reuşit performanţa de a intra din nou în palmares în 
anul următor (preşedinte al juriului era Nicolae Călinoiu), numărîndu‑se 
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între cei 28 de finalişti selecţionaţi din 240 de candidaţi. La acea ediţie 
a dat viaţă melodiilor Marea iubire (muzică şi versuri Mihai Vanica) şi 
La telefon (muzica Dan Stoian, versuri Gina Teodorescu). În 1983, în 18 
martie, Adrian Dospinescu s‑a numărat între protagoniştii spectacolului 
de varietăţi „Tinereţe, ritmuri, melodii“, la Casa de cultură a studenţilor, 
alături de Laura Voicu‑Buluc şi Liviu Apetroaie, balerini la Opera Română 
din Iaşi, cvintetul de jazz şi orchestra de muzică uşoară „Univers“, ambele 
conduse de Titel Popovici, iluzionistul Nicu Ocheană, soliştii instrumentişti 
Alexandru Stahlescu şi Vasile Gavriş. Evident, interpreţii de muzică uşoară 
au fost toţi elevi ai lui Titel Popovici la Şcoala populară de artă: Irina 
Scafaru, Mirela Avădanei, Diana‑Speranţa Spînu, Emanuela Grigoriu, Paul 
Sobolevschi, Speranţa Negruş, Claudia Ionescu, Mihaela Lupu, Angela 
Caraiman, Mariana Atudorei, George Nori şi, fireşte, Adrian Dospinescu.

E momentul să ne oprim puţin asupra ambiţioasei lucrări a lui Titel 
Popovici, „Muzica uşoară şi de jazz în Iaşii anilor 1958‑1993“. Ea este 
compartimentată în trei mari capitole:

1. Muzica de divertisment. a). scurt istoric b). divertismentul la Iaşi 
c). forme în muzica uşoară şi de jazz

2. Şcoala ieşeană de muzică uşoară şi de jazz. a). învăţămîntul 
de specialitate în peisajul muzicii uşoare şi de jazz (Academia 
de arte „G. Enescu“, Liceul de artă „Octav Băncilă“, Şcoala de 
arte). b). Muzica uşoară, jazz‑ul şi publicul ieşean (festivaluri, 
concursuri, concerte de estradă, varietăţi, muzică de scenă, 
emisiuni şi înregistrări la radio‑televiziune, instituţii organizatoare 
de spectacole).

3. Muzica uşoară şi de jazz în Iaşii anilor ’58‑’93. a). compozitori, 
dirijori, orchestratori, solişti‑vocali şi instrumentişti, formaţii, 
autori de versuri şi texte de estradă, critici şi redactori muzicali, 
ziarişti‑comentatori în presa ieşeană. b). mic dicţionar (date 
personale)

Ne interesează doar acele referiri la evenimente în care a fost implicat 
Titel Popovici. De pildă, aflăm că primul club de jazz înfiinţat a fost, în 
1975, la C.C.T.S., avîndu‑l drept preşedinte de onoare pe Sile Dinicu. 
Preşedinte activ era Ion Baciu, secretar – Titel Popovici, iar între membri îi 
găsim pe Sabin Păutza, Vasile Spătărelu, Eugen Pătraşcu.

Iată cu cîtă căldură vorbeşte compozitorul în lucrarea sa despre cei 
care l‑au apreciat atît de mult: „Este binecunoscut faptul că publicul ieşean 
a manifestat o mare receptivitate, putere de înţelegere, dragoste, dar şi 
sporită exigenţă faţă de fenomenul artistic, indiferent de genul sau de modul 
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său de exprimare. Aceste aprecieri sînt valabile şi în cazul iubitorului de 
jazz sau de muzică uşoară. Poate chiar mai mult! Acest lucru este evident 
dacă ţinem cont de marele număr de spectatori care umplu, de multe ori 
pînă la refuz, sălile de spectacole, dar mai ales de simpatia, admiraţia şi 
respectul cu care sînt primiţi şi înconjuraţi protagoniştii acestor genuri 
muzicale. Iată de ce eforturile celor care pot contribui la satisfacerea 
gusturilor melomanilor ieşeni nu au fost deloc puţine (dar nici suficiente) 
şi merită subliniate. Mă refer în special la iniţiative, organizări şi realizări 
de astfel de spectacole cu valori interpretive din municipiul Iaşi“.

Iată cîteva spectacole la care Titel Popovici a semnat conducerea 
muzicală şi orchestraţiile, precum şi melodii în premieră. Primele concerte, 
aşa cum am arătat în paginile anterioare, datează din anii ’60‑’65. La Casa de 
cultură a sindicatelor se prezenta un „Concert‑spectacol de muzică uşoară“ 
avîndu‑i ca solişti pe Octavian Huianu, George Enache, Mara Chitariu, 
Georgeta Pintilie, Lenuş Popovici, Rodica Sinescu, Nuşa Pancu, cu 
momente vesele susţinute de Florin Zgăvîrdici şi Sandu Alexandru; direcţia 
artistică – Marcel Finehelescu de la Teatrul Naţional. Casa de cultură a 
tineretului şi studenţilor propunea în acea perioadă spectacolul „11 metri...
muzical“, o revistă muzicală în două „reprize“ scrisă de Ion Nazarie şi Beno 
Jelescu, cu soliştii Octavian Huianu, Leon Cordineanu, George Enache, 
Angela Călăraşu, Mara Chitariu. Dar nu numai casele de cultură organizau 
astfel de evenimente artistice: A.S. „Ţesătura Iaşi“ ne invita printr‑un afiş: 
„Poftiţi cu noi la concert“, un colaj din muzica popoarelor (se purta pe atunci 
această formulă pusă „sub semnul prieteniei“), în două acte şi un prolog, pe 
texte de Aurel Leon. Solişti: Marcela Buzurin (Slătinaru), Lucia Ţibuleac, 
Irina Bejenaru, Liviu Necula, Titi Gheorghief, George Barbu, Geta Proţic, 
Petruţa Olaru, Silvia Drăguş, Sandu Jijie. Sub bagheta regizorului Valentin 
Ionescu de la Teatrul Naţional au evoluat, în orchestră, instrumentiştii 
Ion Băluţă, Virgil Popovici, Victor Boţa, Vali Pascu, Micu Goldstein, 
Izu Ieşeanu, George Vascu. Răsfoim în continuare teancul de afişe ale 
perioadei, cu o nostalgie nedisimulată. Tot la Casa de cultură a tineretului 
şi studenţilor avea loc „Flori de primăvară“ (anii ’65‑’70), spectacol de 
varietăţi de Emil Liţu şi Aurel Butnaru, cu soliştii Sergiu Tudose, Mihaela 
Ionescu (Georgescu), Octavian Huianu, Laura Mocanu, Lenuş Popovici, 
Leon Cordineanu, Angela Sandu, Elena Corduneanu; în show figurau şi 
momente folclorice, cu Tudorel Stănescu şi ansamblul C.C.T.S., precum şi 
numere de balet şi gimnastică acrobatică. Extrem de activă, Casa de cultură 
a tineretului şi studenţilor ne invita la plimbare: „Doi paşi prin Iaşi“ (în 
anii ’70‑’75), spectacol de varietăţi de Ioan Nazarie şi Beno Jelescu regizat 
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de Emil Liţu; asistent regie – Cornel Stănişor, iar momente vesele – Ion 
Agachi, Florin Tănase, Ion Nazarie, Beno Jelescu, Cornel Stănişor. Între 
solişti figurau Angela Sandu, Octavian Huianu, Leon Cordineanu, Lenuş 
Popovici, Liviu Necula, Margareta Dumbravă, Georgeta Gherasim, iar în 
orchestră îi întîlnim pe Eugen Pătraşcu, Paul Roată, Igor Butnaru, Günther 
Schreiber, Nelu Băiatu, Gigi Nistor, Jean Codrescu, Virgil Popovici, Ion 
Băluţă. Un eveniment de primă mărime a avut loc în zilele de 14 şi 15 
martie 1970, cînd pentru prima oară la Iaşi, la Filarmonica „Moldova“, 
avea loc un concert de muzică uşoară la care luau parte instrumentiştii 
orchestrei simfonice! Meritul exclusiv aparţinea directorului de atunci, 
reputatul dirijor Ion Baciu (fiul său este azi un valoros pianist de jazz), 
care demonstra o largă deschidere către toate genurile muzicale. Era un 
concert extraordinar de muzică uşoară şi de jazz cu orchestra „Swing 
Jazz Blues“, sub conducerea muzicală a lui Titel Popovici; au prezentat 
Rodica Cernescu şi Octavian Şelescu. Pe afiş figurau cîteva vedete de 
primă mărime (Marina Voica, Jean Păunescu, Cornel Constantiniu), alături 
de Denise Constantinescu, Rodica Marianciuc, Ionel Badea, Nuţy Isachi, 
Aurel Neamţu, Dorin Cernei. Titel Popovici a fost prezent, practic, în toate 
spectacolele importante desfăşurate la Iaşi în intervalul tratat în lucrarea sa. 
Între anii 1970 şi 1975 s‑a bucurat de succes la Casa de cultură a tineretului 
şi studenţilor spectacolul „Meridiane‑melodii“ de Ion Serbina şi Ion 
Nazarie, iar Şcoala populară de artă oferea între 1973‑1975 un „Concert 
de muzică uşoară“; regia artistică şi coregrafia – Dorel Teodor Stanciu. 
Între solişti erau aplaudaţi Constantin Florescu, Doru Vidinivschi, Magda 
Colusi, Mirela Budeanu, Doina Gogos, Lala Sava, Camelia Stîngaciu, Doina 
Munteanu. Tot el a fost motorul artistic al primelor concursuri inter‑judeţene 
organizate la Iaşi pentru interpreţii de muzică uşoară elevi de liceu. Acestea 
au avut loc între anii 1970‑1974 şi în 1976, fiind organizate de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi de Comitetul judeţean şi de cel municipal al UTC, toate 
bucurîndu‑se de mult succes. Găzduite de Casa de cultură a sindicatelor şi 
de Casa de cultură a tineretului şi studenţilor, ele aveau loc sub genericul 
„Vlăstarele cîntului“ şi beneficiau de jurii prestigioase, din care făceau 
parte între alţii Sile Dinicu, George Grigoriu, Nicolae Kirculescu, Camelia 
Dăscălescu, Elly Roman, Mişu Iancu, Laurenţiu Profeta. Pentru a realiza 
care era nivelul interpretativ, amintim doar numele cîtorva laureaţi: Angela 
Ciochină, Mihaela Oancea, Nicu Alifantis, Valeriu Penişoară, Dorin Alex. 
Păruş, Violeta Vornicu, Doina Munteanu, Elena Ceauşu, Mariana Moisei.

Cu hîrtia şi culorile vremii, afişele din faţa noastră ne dezvăluie o lume 
şi ne întorc în timp, într‑o epocă în care sălile erau mereu pline (cu bilete!) 
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şi se cînta multă muzică uşoară de calitate. Iar la Iaşi aproape nimic nu se 
petrecea fără implicarea lui Titel Popovici. Iată de pildă spectacolul‑concurs 
de muzică uşoară şi folk „Hai să cînţi cu mine, tinereţe!“ (cu un asemenea 
titlu „mobilizator“ puteai fi sigur că nu vei avea probleme cu „organele“ 
de partid!), organizat de Şcoala populară de artă din Iaşi pe 24 şi 25 aprilie 
1976. Înafară de concurs au fost invitaţi să susţină micro‑recitaluri Dorin 
Alex. Păruş (premiul I la concursul „Vlăstarele cîntecului“, în 1970), Violeta 
Vornicu (premiul II la acelaşi concurs, dar în 1974), Doina Munteanu (idem, 
dar în 1976), Constantin Florescu, Doru Vidinivschi, Dorinel Roşu şi Anca 
Miţu (folk), Doina Gogos, Radu Constantin, Magda Calusi. Tot Şcoala 
populară de artă Iaşi organiza în acea perioadă un „Concert extraordinar de 
jazz“ cu orchestra condusă de prof. Titel Popovici, laureată la festivalurile 
naţionale de la Ploieşti şi Sibiu şi a aceluia internaţional de la Přerov, 
Cehoslovacia. Au participat Viorel Barbu, D. Varvaroi, Marcel Maxim, 
Virgil Popovici, Marius Creţu, Costel Ulinici, Mihai Popovici, Camelia 
Pascu, Val. Pavel, prezentator fiind Eugen Pătraşcu. În cadrul Festivalului 
muzicii româneşti, ediţia a VI‑a, Filarmonica „Moldova“ i‑a invitat pe 
ieşeni pe 16 mai 1980, la Casa de cultură a tineretului şi studenţilor, la un 
„Concert de jazz“ cu big‑band‑ul Titel Popovici, solistă vocal fiind Anca 
Parghel. Între cei aflaţi pe scenă s‑au numărat L. Mărculescu, Iulian Horez, 
Crist. Hanghiuc, Gh. Brănici, N. Dima, Al. Blîndă, G. Ţărmure, D. Nae, 
Virgil Popovici, M. Punei, C. Bardan, H. Hariton, Mihai Popovici, Paul 
Babici, Virgil Popescu (cunoscutul compozitor de azi, pe atunci student la 
Conservator). Începutul anului 1980 a găsit foarte activă Opera Română din 
Iaşi (să nu uităm că instituţiile erau nevoite atunci să se autofinanţeze). Pe 
27 februarie patronează un „Spectacol de varietăţi“, în care au fost invitaţi 
cunoscuta compozitoare Camelia Dăscălescu, Doina Stănescu, Cornel 
Constantiniu, Mariana Cioromila, Ionel Voineag, C. Şotrin‑Pascu, Anca 
Parghel, Constantin Florescu, Aurel Neamţu, ansamblul de balet al Operei, 
condus de Gh. Stanciu şi orchestra de muzică uşoară „Univers“, dirijată 
de Titel Popovici. Pe 17 şi 18 februarie Studioul de varietăţi al Operei 
Române a propus spectacolul „Invitaţii noştri“, al cărui succes a fost uriaş, 
pe afiş figurînd Florin Piersic şi Ana Szeles, Mariana Cioromila, Evredica 
Filipovici, C. Şotrin‑Pascu, Mihaela Agachi, Anca Parghel, Constantin 
Florescu şi orchestra „Univers“, dirijată de Titel Popovici. „Varietăţile 
muzicale“ din 20 şi 27 ianuarie acelaşi an i‑au adus pe scenă pe Mariana 
Cioromila, Evredica Filipovici, Camelia Şotrin‑Pascu, Ion Prisăcaru, Ionel 
Voineag, Dragoş Cojocaru, Anca Parghel, Constantin Florescu, ansamblul 
de balet al Operei, în coregrafia lui Gh. Stanciu şi, fireşte, orchestra 
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„Univers“ a lui Titel Popovici, amfitrioni fiind Liana Mărgineanu şi Sergiu 
Tudose. Casa de cultură a municipiului Iaşi a prezentat la Casa de cultură 
a sindicatelor „Concertul tinereţii“, cu nume de marcă ale muzicii uşoare 
româneşti: Jeanina Matei (stabilită în prezent în Italia), Mihaela Oancea 
(acum în SUA), Nicu Pop, Lidia Zaharia, Dragoş Cojocaru, Constantin 
Florescu, artistul emerit Sile Dinicu şi orchestra „Univers“ condusă de 
Titel Popovici. Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Studioului 
de radio Iaşi, la Teatrul naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi a avut loc în 
1981 un „Concert extraordinar de muzică uşoară“, cînd alături de orchestra 
„Univers“ au fost aplaudaţi Angela Ciochină, Cornel Constantiniu, Tudor 
Gheorghe, Anca Parghel, Carmen Rădulescu, Aurel Neamţu, Constantin 
Florescu, Anda Călugăreanu. Cu acea ocazie, Angela Ciochină a repurtat 
un succes considerabil cu melodia lui Titel Popovici, Lacrimă, pe versurile 
Angelei Georgică: Lacrimă, fă‑te rouă şi uită‑mă/ Să nu faci clipa şi mai 
grea/ Nu‑mi trăda inima/ Lacrimă, fă‑te rouă şi uită‑mă/ N‑are rost să 
tresari acum/ Nu‑l opreşti tu din drum./ Dar ce inutil te‑ai risipit, azi, în 
palma lui/ N‑a înţeles, nu te‑a cules, eşti a nimănui/ Din lumina ta doar 
flori de gheaţă cad/ Pentru acel ce dragoste n‑a meritat/ Lacrimă, fă‑te 
rouă şi uită‑mă/ Fiindcă plînsul nu are rost/ Vom rămîne ce‑am fost.... Pe 
15 decembrie 1983 alte vedete au răspuns invitaţiei ieşenilor, în spectacolul 
„Ascultă cum ninge decembre“ (scenariu şi prezentare: Eugen Pătraşcu), 
aceştia fiind Nicu Alifantis (normal), Jeanina Matei, George Enache, 
Horaţiu Mălăele, interpreta de muzică indiană Nargis. Pe scena Filarmonicii 
ieşene a fost programat pe 28 octombrie 1988 un alt spectacol‑eveniment, 
„De la trio la big‑band“, cu concursul aproape al tuturor instrumentiştilor 
din orchestra simfonică, cu teme celebre de jazz şi prelucrări din muzica 
cultă. A fost un concert de clasă, prezentat de Alexandru Vasiliu, solişti 
fiind Octavia Ocu (voce), Virgil Popovici (saxofon), Ion Leonte (trompetă), 
Romeo Cozma (pian). Tot la Filarmonică a fost oferit, în 20 şi 21 ianuarie 
1989, un alt spectacol gen varietăţi şi intitulat „Tinereţe‑ritmuri‑melodii“, 
pe afiş figurînd, pe lîngă actorii Toni Paraschiv şi Gabi Lazăr, valoroşii 
interpreţi Marina Florea, Constantin Florescu, Adrian Dospinescu, Diana 
Spînu, Cristi Bardan, Claudia Ionescu, Angela Caraiman, Irina Scafaru.

În aceste spectacole, regretatul Adrian Dospinescu repurta de fiecare 
dată un mare succes cu compoziţia lui Titel Popovici, pe versurile 
colaboratoarei sale tradiţionale, Angela Georgică, „Ce‑aş fi fără dragostea 
ta“: Ce‑aş fi fără dragostea ta/ Un ţărm făr‑al mării talaz/ O noapte eternă 
şi grea/ Un pom făr‑al florilor glas/ Ce‑aş fi fără dragostea ta/ O vorbă 
nespusă de dor/ Un cîntec uitat undeva/ O aripă fără de zbor./ Numai 
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dragostea a‑nflorit o stea/ Pe un ram din sufletul meu/ Numai dragostea eu 
o voi păstra/ Să te am alături mereu./ Doar tu ai schimbat viaţa mea/ Eşti 
vis împlinit şi doresc/ C‑o floare de Nu‑mă‑uita/ Din inimă să‑ţi mulţumesc/ 
Ce‑aş fi fără dragostea ta/ O vorbă nespusă de dor/ Un cîntec uitat undeva/ 
O aripă fără de zbor... .

În 6 iunie 1989, un „Concert extraordinar de jazz“, în regia artistică şi în 
prezentarea lui Florian Lungu, reunea cîteva din marile valori ale genului: 
Marius Popp, Eugen Gondi, Decebal Bădilă, Romeo Cozma, Octavia Ocu, 
sextetul Titel Popovici. Una din reuşitele cu care Titel Popovici se mîndrea 
pe drept cuvînt este festivalul‑concurs de muzică uşoară românească „Flori 
de tei“, organizat şi desfăşurat din iniţiativa sa şi a Casei de cultură a 
municipiului Iaşi şi la care s‑au remarcat mulţi solişti ieşeni, elevi la Şcoala 
populară de artă, la clasele profesorilor Titel Popovici şi Silvia Tomovici. 
Cele trei ediţii au avut loc în 1986 (30‑31 octombrie), 1988 (30‑31 mai) şi 
1989 (15‑16 mai), prezentator fiind Eugen Pătraşcu. Cum am prezentat şi 
eu una din ediţii, îmi aduc aminte de cei care au susţinut recitaluri, cu toţii 
nume importante: Mihaela Runceanu, Gabriel Dorobanţu, Loredana Groza, 
Eva Kiss, Viorela Filip, Daniel Iordăchioae, Roxana Popescu, Carmen 
Rădulescu, Gina Pătraşcu, Marina Scupra, Angela Ciochină, Aurel Neamţu. 
La rîndul lui juriul a fost unul prestigios, cu nume de talia unor Vasile 
Donose, Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Cornel Mureşanu, Mircea 
Verusi, Eugen Pătraşcu, Cornel Slătinaru, Romeo Cozma, aceştia stabilind 
ierarhii necontestate. Laureaţii ediţiei I, din 1986, au fost Iolanda Grecu 
(Trofeul), Mihaela Lupu (pr. I), Anda Muraru (pr. II), Vali Zaporojanu (pr. 
III). În 1988 trofeul a revenit lui Cristi Bardan, iar echilibrul valoric a forţat 
juriul să aşeze cîte doi concurenţi pe fiecare treaptă a podiumului, cărora 
le‑a acordat distincţii „ex aequo“: Brînduşa Acsânte, Diana Spînu (pr. I), 
Irina Scafaru, Gabriela Roşu (pr. II), Mirela Avădanei, Camelia Amariei 
(pr. III). La ediţia a III‑a, în 1989, Irina Scafaru a revenit în concurs, reuşind 
să cucerească Trofeul; ea i‑a devansat pe Paul Sobolevschi (pr. I), Claudia 
Ionescu (pr. II), Carmen Simiciuc (pr. III).

Cum am mai arătat, şi Opera Română s‑a implicat în organizarea unor 
spectacole de varietăţi. Unul dintre acestea a fost, în stagiunea 1979‑1980, 
intitulat „Armonii de vacanţă“, cu un program ce includea arii şi duete din 
operete, canţonete, muzică uşoară din repertoriul autohton şi internaţional, 
momente coregrafice (coregrafia: Gheorghe Stanciu), piese instrumentale 
şi momente vesele. Au fost reprezentaţii remarcabile, cu interpreţii vocali 
Mariana Cioromila, Leon Cordineanu, Camelia Şotrin‑Pascu, Constantin 
Cepreaga, Cristian Georgescu, Daniel Blaj, Petre Cărcăleanu, Mihaela 
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Agachi, Vasile Filimon, Evredica Filipovici, Melania Herdeanu, Maria 
Boga‑Verdeş. Calitatea s‑a datorat în egală măsură realizatorilor: Dimitrie 
Tăbăcaru (regia artistică), Gh. Anton (scenografia), Ion Bîrlădeanu 
(efecte de lumini), Florin Harbuz, Romeo Gheorghiu (regia tehnică), Titel 
Popovici (aranjamente muzicale), Gh. Victor Dumănescu, Titel Popovici 
(conducerea muzicală), Liana Mărgineanu, Sergiu Tudose (prezentatori).

Casa de cultură a tineretului şi studenţilor a găzduit între anii 1970 şi 
1975 numeroase spectacole de mare audienţă. Între ele, la loc de cinste, 
„Prima întîlnire“, concert de muzică uşoară regizat de Leon Cordineanu, 
cu Elena Filipescu, Mariana Popa, Emilia şi Marcela Chiriac, Augustin 
Cristea, Constantin Florescu, Lucia Coman, Ortansa Pavel, Tatiana 
Filipescu. Orchestra era alcătuită din circa 30 de studenţi de la Conservator, 
între care Ion Iovan, Virgil Popovici, P. Gâzea, Paul Ţichindeleanu, Mihai 
Babi, Victor Boţa, Isac Şpil, Dan Mircea, V. Bechler, C. Zăiceanu, Marian 
Boghici, Vasile Mihaly, D. Varvaroi. Şcoala populară de artă a prezentat 
pe 9 aprilie 1983 concertul „Meridiane...melodii“, pe afiş figurînd Carmen 
Rădulescu, Nina Radu, Ioana Adam, Mihai Călin, Diana Chitic, Constantin 
Florescu, Naargis. Elevă a maestrului Titel Popovici, binecunoscuta solistă 
Carmen Rădulescu introducea de fiecare dată în repertoriul său superba 
creaţie a dascălului său, pe versurile Angelei Georgică, „O vară în doi“: Nu 
ştiam atunci ce va fi cu noi/ Dar ne căutam, prin oglinzi de ploi/ Cu dor m‑ai 
chemat/ Eu te‑am ascultat/ A fost flacără şi cîntec tot ce a urmat/ Dragoste 
şi flori/ Ceas de sărbători/ Stele şuvoi numai pentru noi/ Muzică şi dans/ 
Bucium de talaz/ Un parfum de amintire e tot ce a rămas.../O vară în doi am 
trăit cîndva/ Am fost amîndoi prin grădini de stea/ Ce bine era lîngă fruntea 
ta/ Cîte clipe‑au fost, nu le pot uita/ O vară în doi ţi‑aş mai dărui/ Dac‑ai 
vrea şi tu/ Dacă ai veni/ Să fim împreună e dorinţa mea/ O vară în doi este 
dragostea... . În 4 mai 1982 a avut loc „Concertul speranţelor“, pe 8 mai 
1991 Cvintetul Titel Popovici, solistă Teodora Popa, a susţinut un recital 
de jazz, pentru ca pe 29 mai 1991 elevii clasei Titel Popovici de la Şcoala 
populară de artă să evolueze în spectacolul „Ritmuri‑tinereţe‑melodii“. 
După cum se poate constata, jazz‑ul a fost una din marile iubiri ale lui Titel 
Popovici. În cadrul „Zilelor muzicii româneşti“, în organizarea Casei de 
cultură a studenţilor, a Clubului de jazz şi a Casei de cultură a municipiului 
s‑au desfăşurat „Festi‑jazz ’88“ şi „Festi‑jazz ’91“. Înregistrate de radio 
şi televiziune, festivalurile au fost prezentate de binecunoscutul specialist 
Florian Lungu şi au adus în faţa ieşenilor cîteva dintre numele proeminente 
ale genului: Johnny Răducanu, Marius Popp, Eugen Gondi, Garbis Dedeian, 
Cătălin Rotaru, Vocal Jazz Quartet, Dixieland (Cluj‑Napoca), Gaudeamus 
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(Galaţi), Academic Grup (Bucureşti), Harry Tavitian (Constanţa), Andrei 
Colompar (Sibiu), Anatoli Vapirov (Bulgaria), Romeo Cozma, Sextetul 
Titel Popovici, Dan Mîndrilă, Anca Parghel, Mircea Tiberian, Decebal 
Bădilă, Corneliu Stroe. Pe 22 noieembrie 1989, „Festi‑jazz ’89“ a avut loc 
sub genericul „Improvizaţii autumnale“. Trecînd prin „Varietăţile de mai“, 
spectacol extraordinar găzduit de Teatrul de vară (12‑13 mai 1990), ajungem 
iar la jazz: în intervalul 5‑7 iunie 1990 ţara noastră a fost reprezentată de 
Marius Popp, Cvintetul Titel Popovici, Florian Lungu, Mircea Tiberian, 
Cătălin Rotaru, Harry Tavitian, I. Bontaş şi Eugen Gondi la Festivalul 
internaţional de jazz „Chişinău ’90“; cvintetul a evoluat în componenţa 
Titel Popovici (pian), Virgil Popovici (saxofon, clarinet), Nicolae Farcaş 
(trombon) – membru al orchestrei de muzică uşoară a Radiodifuziunii, 
Constantin Panaite (bas), Mihai Popovici (baterie), solistă vocală fiind 
Teodora Popa. La ediţia următoare, între 9 şi 11 mai 1991, România a 
trimis la Chişinău o altă „echipă“ redutabilă, cu Johnny Răducanu, Trio‑ul 
Titel, Virgil şi Mihai Popovici, Vocal Jazz Quartet (Sibiu), Harry Tavitian, 
Dixieland (Cluj‑Napoca), Romeo Cozma, Ion Leonte, Liviu Mărculescu, 
Florian Lungu, Mircea Tiberian, Teodora Popa.

O „Gală de jazz“ a figurat şi pe afişul Zilelor radiofoniei la Iaşi, 
„Moldova – 50“, pe 28 octombrie 1991, iar peste 3 zile, în cadrul aceleiaşi 
manifestări, Titel Popovici a fost angrenat în spectacolul de muzică 
uşoară „Melodii Club“. O altă realizare de excepţie a muzicianului a fost 
festivalul‑concurs de creaţie şi interpretare a muzicii uşoare româneşti 
„Iaşi ’91“, iniţiat şi pregătit muzical de Titel Popovici. Spectacolele s‑au 
desfăşurat la Teatrul de vară, participînd compozitori şi interpreţi din toată 
ţara, precum şi invitaţi din Republica Moldova. Orchestra a fost formată 
din studenţi la Academia de arte „George Enescu“, cărora li s‑au alăturat 
instrumentişti de la Operă, Filarmonică, precum şi artişti liber‑profesionişti. 
Juriul (Anton Şuteu, Marius Ţeicu, Dan Stoian, Ion Barta, Eugen Rotaru, 
Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Eugen Pătraşcu, Mircea Verusi, 
Cornel Mureşanu) a hotărît ca la „Interpretare“ Trofeul să fie acordat ex 
aequo soliştilor Zîna Roman (Iaşi) şi Eugen Dolgan (Chişinău), în timp 
ce laureaţii concursului de creaţie au fost Cătălin Tîrcolea, Dan Stoian, 
Corneliu Meraru, Titel Popovici, Romeo Cozma, Ion Badea. Inspirîndu‑se 
din numele unui cunoscut concurs al TVR, pe 9 iunie 1993 Casa de cultură 
a sindicatelor şi Şcoala populară de artă (clasa Titel Popovici) au propus 
un spectacol‑concurs de muzică uşoară, „3 din...20 pentru un show“. Juriul 
a inclus pe Alexandru Pascu (consilier‑şef adjunct la Inspectoratul pentru 
cultură al judeţului Iaşi), redactorii muzicali Mircea Verusi, Daniela Vlad, 
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prof. Cristian Gîrlea, jurnalistul Gh. Matei, solistul Constantin Florescu, 
poeta Angela Georgică, aceştia acordînd distincţii merituoşilor Cristina 
Rotaru, Rodica Ştefănescu, Ionuţ Ruscior, Marcela Buruian, Alina Negru, 
Carmen Saviliu.

La fel de apreciate au fost Galele de jazz din cadrul festivalului „Fête 
de la musique“, în organizarea Centrului cultural francez din Iaşi, în 21‑22 
iunie 1992 şi 21 iunie 1993. La această autentică sărbătoare a muzicii 
franceze au luat parte, evident, grupuri instrumentale şi solişti vocali din 
Hexagon, alături de nume de primă mărime de la noi din ţară: formaţiile 
Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, Garbis Dedeian, Romeo Cozma, 
sextetul Titel Popovici, formaţia de jazz a Clubului elevilor şi şcolarilor din 
Iaşi, condusă de Horia Hariton. Găzduite de ospitaliera Casă de cultură a 
studenţilor, arhiplină seară de seară, aceste gale de jazz au fost înregistrate 
de radio şi televiziune (de altfel a prezentat Florian Lungu), atractivitatea 
lor fiind sporită şi de prestaţia solistelor vocale Anca Parghel, Teodora 
Popa‑Enache, Marcela Buruian, Oana Severin. Tot în cadrul festivalului 
„Fête de la musique“, la Sala sporturilor din Iaşi s‑au desfăşurat „Galele 
muzicii rock“, cu formaţii reprezentative din România şi din Franţa.

Se înţelege, această amplă, dar succintă trecere în revistă a spectacolelor 
muzicale susţinute de formaţiile şi soliştii ieşeni în faţa unui public realmente 
de excepţie (o pot confirma) nu reprezintă decît o fărîmă din preocupările 
şi implicarea lui Titel Popovici. Dar „şcoala ieşeană“, de care el era atît 
de mîndru, a repurtat şi alte succese. De pildă, „Piramida speranţelor“, 
spectacol organizat de Consiliul judeţean al sindicatelor (cu o contribuţie 
decisivă din partea lui Dumitru Moroşanu, pe atunci instructor şi dirijor 
de orchestră), precum şi concursurile televizate între diversele oraşe ale 
ţării, de exemplu Iaşi – Cluj‑Napoca, intitulate „Dialog de la distanţă“ sau 
„Dialog pe aceeaşi scenă“, unde de fiecare dată elevii compozitorului erau 
în prim‑plan. Dar cum am putea uita concertele susţinute de formaţiile Roşu 
şi Negru, Ethos, Paralela 45, Sintex, Transfer, Formula 4, Ion Baciu jr., 
Quintetul şi Big‑band‑ul conduse de Titel Popovici, premiile republicane 
obţinute la toate concursurile „Cîntarea României“, premiile de la Festivalul 
naţional al artei studenţeşti, la care se adaugă premiile internaţionale pentru 
quintet‑ul Titel Popovici (pr. III în Cehoslovacia, la Přerov, în 1972) sau Ion 
Baciu jr. (premiul pentru cel mai bun pianist la festivalul „Jazz nad Odra“, 
Wroclaw, Polonia)? Chiar dacă am mai făcut‑o, este cazul să grupăm aici 
distincţiile primite de elevii de frunte ai lui Titel Popovici: Alina Mavrodin 
(trofeul Mamaia 1987, trofeul „Steaua fără nume“ al TVR), Trio‑ul feminin 
„Ritmic“ (premiu la Mamaia ’85) şi Adrian Dospinescu (în 1988). Diana 
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Chitic a cucerit Trofeul „Steaua litoralului“ la Constanţa, Irina Scafaru a 
triumfat la festivalul de la Amara, Claudia Ionescu s‑a întors la Iaşi cu trofeul 
concursului „Laleaua de aur“ de la Piteşti, Diana Spînu a fost cea mai bună 
la concursul naţional din cadrul festivalului internaţional „Bucureşti ’91“ de 
la Sala Palatului din Bucureşti. În tot acest timp, alţi discipoli merituoşi ai 
profesorului intrau pe locuri de frunte în palmaresul marilor competiţii din 
ţară: Brînduşa Acsânte, Mirela Maxim, Nina Radu, Nina Doroftei, Gabriela 
Bînzar, Angela Caraiman, Iolanda Grecu, Zîna Roman, Florentina Pascal, 
Gabriela Roşu (observaţi că tot fetele duceau greul şi atunci!). Şi cum să 
nu vorbim de o „şcoală ieşeană“, la care Titel Popovici a fost mentor, cînd 
toţi cei amintiţi aici şi mulţi alţii au făcut înregistrări radio, au apărut în 
emisiuni de televiziune, atît la „dulcele tîrg“, cît şi în Capitală? Dar nimic 
n‑ar fi fost posibil, îmi declara Titel într‑un interviu, fără contribuţia 
instituţiilor artistice ieşene, în fruntea cărora se aflau oameni de mare 
competenţă, cum ar fi Ion Baciu, Victor Dumănescu, D. Tăbăcaru, Teofil 
Vîlcu, Natalia Dănăilă, Achim Stoia, Mihai Cozmei, Nicolae Gîscă, Iulia 
Dinu, Ion Chiriac, Victoria Andrieş, Maria Brehuescu, Maria Török, cărora 
sînt sigur că de acolo de Sus din Ceruri Titel Popovici le este recunoscător...
Este vorba de instituţiile de învăţămînt (Conservatorul „George Enescu“, 
Liceul de artă „Octav Băncilă“, Şcoala populară de artă, Clubul elevilor 
şi al şcolarilor), profesioniste (Filarmonica „Moldova“, Teatrul evreiesc 
de estradă, Opera de stat, Teatrul naţional „Vasile Alecsandri“, Teatrul 
„Luceafărul“), organizatoare de spectacole (Casa de cultură a tineretului 
şi studenţilor, Casa de cultură municipală, Casa de cultură a sindicatelor, 
Clubul de jazz, Clubul CFR, Casa Armatei). Le‑am reamintit încă o dată 
fiindcă o bună parte din viaţa lui Titel Popovici s‑a desfăşurat pe scenă...

Un episod cu totul aparte pentru fraţii Popovici a fost turneul întreprins 
în Norvegia, la invitaţia comunităţii române ortodoxe „Ştefan cel Mare 
şi Sfînt“. Ca de obicei, Titel a fost cel care s‑a ocupat în cele mai mici 
detalii de acest turneu, selecţionînd nu mai puţin de o sută de piese pentru 
concert. Meticulos cum îl ştim, a stat nu mai puţin de o lună în Norvegia, 
ascultînd mii de piese şi testînd gustul muzical al localnicilor. Din cele 
o sută de titluri, pe primul loc se afla jazz‑ul, urmat de muzica uşoară, 
atît compoziţii proprii, cît şi, mai ales, şlagăre internaţionale. Cît am stat 
în Norvegia am ascultat mult emisiunile muzicale ale posturilor lor de 
radio, observînd că ei preferă muzica de mare rafinament, cu ritmuri 
mult mai puţin accelerate decît se ascultă în general, cam la jumătate 
din tempo‑ul obişnuit – declara atunci muzicianul. Formaţia din turneul 
norvegian a căpătat numele de „Happy Brothers Quintet“, cei trei fraţi fiind, 
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vă reamintim, Titel (pian), Virgil (saxofon, clarinet) şi Mihai (baterie), 
lor adăugîndu‑li‑se în turneul scandinav doi muzicieni ieşeni stabiliţi în 
Norvegia, soţii Valeriu Pavel şi Iulia Glava. Valeriu este lider al comunităţii 
româneşti din Norvegia şi a fost organizator al turneului. El este jurist ca 
profesie de bază, dar a fost percuţionist în cadrul cvintetului, în timp ce 
soţia sa a asigurat pasajele vocale. Iulia Glava mi‑a fost elevă la Şcoala 
populară de artă, fiind extrem de talentată. A cîntat în Japonia, iar recent 
a fost admisă la Academia de muzică din Oslo, la secţia Jazz, blues, pop – 
preciza atunci Titel Popovici. Ştiind cît de mare este dorul de casă, fraţii 
Popovici pregătiseră şi cîteva piese folclorice! Cîntăm orice, înafară de 
manele, indiferent de suma care ni s‑ar oferi – afirma categoric Virgil 
Popovici, mîhnit că fiul său nu‑l va putea însoţi în turneu. Cristian, şi el 
muzician de talent, avea programată în acea perioadă participarea la un 
festival de jazz în Italia, cu formaţia sa, „Excentric Blues“.

Cartea de faţă îşi propune să creioneze pentru posteritate, îndeosebi 
prin intermediul „bibliotecii virtuale“ (toate volumele din această serie 
figurează pe site‑ul www.bibliotecametropolitana.ro), personalitatea 
plurivalentă a lui Titel Popovici, dar în egală măsură să evidenţieze respectul 
superior acordat oamenilor de valoare în provincie, pentru că trebuie s‑o 
spunem răspicat: în ţară există o consideraţie mult mai mare faţă de valorile 
culturale decît în Capitală! Cîte mari spectacole s‑au organizat în Bucureşti 
în cinstea compozitorilor noştri de vază şi în general a numelor de primă 
mărime? Mie îmi vin acum în minte doar trei: „In memoriam Dan Spătaru“ 
(deşi pe acesta n‑ar trebui să‑l punem la socoteală, am fi apreciat dacă se 
organiza cît timp popularul interpret era în viaţă...), „Jolt Kerestely – 75“ 
şi „Mihai Constantinescu – 40 de ani de activitate“. Dar cîte străzi sau săli 
de spectacol le poartă numele? Iată însă că la Iaşi Titel Popovici a fost 
sărbătorit cum se cuvine la împlinirea a 70 de ani şi aniversarea a cinci 
decenii de activitate, printr‑un mare concert găzduit de Casa de cultură a 
sindicatelor din Iaşi. Organizatori au fost Universitatea de arte „George 
Enescu“, Şcoala populară de arte (care la rîndul ei a sărbătorit 52 de ani de 
la înfiinţare), TVR Iaşi, Radio Iaşi, Direcţia pentru cultură şi patrimoniu 
cultural naţional Iaşi, deci instituţii care şi‑au dat mîna pentru a‑l omagia 
pe compozitorul, pianistul, profesorul şi dirijorul care adusese atîta glorie 
urbei. Prezentat de Cristina Spînu şi Alex Vasiliu, concertul a fost unul 
de mare diversitate, incluzînd muzică uşoară, romanţe, jazz, canţonete, 
prelucrări de muzică clasică şi de folclor, chiar şi momente vesele aduse în 
scenă de cunoscutul actor şi cîntăreţ Cristian Popescu, cu imitaţii gustate 
ale unor Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Adriano Celentano şi alţii. 
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Impresionantă este lista compozitorilor cîntaţi în spectacol, fireşte înafara 
sărbătoritului: Duke Ellington, George Gershwin, A. C. Jobim, Shearing, 
Kander, Morris, Charmichael, Liszt, Chopin, Lara, Ruiz, Trenet, George 
Grigoriu, Sile Dinicu...Creaţiile acestora au fost puse în pagină de numeroşi 
solişti, unii dintre ei foşti elevi ai maestrului, toţi veniţi cu drag să fie alături 
de el: Constantin Florescu, Doina Moroşanu, Carmen Rădulescu, George 
Enache, Mihaela Mihăilă, Nicoleta Opaiţ, Cristina Mihăilescu, Maricel 
Verdeş, Ema Alexa, Ştefana Pascaru. În condiţiile în care tot mai rar avem 
ocazia să vorbim în România de adevărate big‑band‑uri, Titel Popovici 
a reuşit performanţa de a propune publicului o orchestră de estradă, 
„Univers“, alcătuită din nu mai puţin de 35 de instrumentişti! Între soliştii 
instrumentişti am întîlnit nume binecunoscute, cum ar fi Virgil Popovici – 
saxofon, clarinet, Ion Leonte – trompetă, Liviu Mărculescu – trombon, 
Florin Simion – vibrafon. Cu această ocazie, Radio Iaşi, prin redactorul‑şef 
dr. Nicolae Tomescu, i‑a conferit lui Titel Popovici o Diplomă de excelenţă. 
Aşa cum am mai făcut‑o, iată textul uneia din piesele de succes cîntate la 
această gală, interpretată de Mihaela Mihăilă, şi anume Mă rog la steaua 
mea de Titel Popovici, pe versurile Angelei Georgică: Tu nu mai vii, tu nu 
mai treci/ În locul tău, doar frunze reci/ Ne‑am despărţit mult prea uşor/ 
Cît îmi lipseşti, cît mi‑e de dor.../Eu te voi aştepta s‑apari în calea mea/ 
Acesta‑i rolul meu, să te aştept mereu/ Mă rog la steaua mea/ Să nu mă 
poţi uita/ Şi, într‑o bună zi,/ La ceas de dor să vii./ Mă gîndesc numai la 
tine/ Nu ştiu ce să fac, să te‑ntîlnesc/ Dar eu simt că fugi de mine/ Cum să 
fac să te opresc.../N‑am înţeles cînd trebuia/ Şi m‑am jucat cu viaţa ta/ Azi 
te‑aş iubi cu‑adevărat/ Dar e tîrziu, tu ai plecat... . Însă compozitorul a fost 
sărbătorit şi la împlinirea a 30 de ani de creaţie artistică, pe 9 noiembrie 
1993, ceea ce vine în sprijinul celor afirmate mai sus. Spectacolul 
respectiv a fost găzduit de Casa de cultură a studenţilor din Iaşi, gazdele 
organizîndu‑l împreună cu TVR Bucureşti, studiourile de radio şi TV Iaşi 
şi Inspectoratul de cultură al judeţului Iaşi. Evident, sărbătoritul a dirijat 
orchestra constituită de el, „Univers“. Prezentatorii Iulia Obreja şi Dan 
Timofte, de la TV Iaşi, au introdus în scenă o „echipă“ artistică absolut 
impresionantă, în care am regăsit mulţi dintre cei mai valoroşi elevi ai 
maestrului: Cornel Constantiniu, Alina Mavrodin, George Enache, Anca 
Parghel (a încheiat concertul cu un formidabil recital de jazz, venind 
special de la Hanovra, unde era profesoară la Conservator), Gina Pătraşcu, 
Marian Spînoche, Doina Moroşanu, Octavian Huianu, Carmen Rădulescu, 
Diana Spînu, Aurel Neamţu, Constantin Florescu, Adrian Dospinescu, 
Dorin Cernei, Cătălin Maxim, Marcela Buruian, Mihaela Postică, Cristina 



 tITEL pOPOVICI   33


Rotaru, Giovana Georgescu. A emoţionat încă o dată una dintre cele mai 
sensibile compoziţii ale lui Titel Popovici, scrise şi de această dată pe 
versurile colaboratoarei sale de‑o viaţă, Angela Georgică, De ce, Doamne?, 
melodie cîntată de Octavian Huianu: Cîte toamne au venit/ Singuratic m‑au 
găsit/ Stau aici, într‑un decor/ De‑amintiri şi dragi scrisori/ Numai eu sînt 
vinovat/ Că ai plîns, că ai plecat/ Dar să te întorc din drum/ Prea tîrziu e 
acum.../ De ce, Doamne, mi‑ai dat oare inima/ Dacă tot n‑am ascultat ce 
spune ea/ Dacă n‑am întins o mînă s‑o opresc/ Pe aceea ce‑o iubeam şi o 
iubesc/ Dar şi mâine e o toamnă, e o zi,/ Poate că iubirea mea va reveni.../
Tu nu vii, tu nu mai treci/ Doar un ram cu frunze reci/ Însoţeşte pasul 
meu/ Tot mai singur, tot mai greu/ Numai eu sînt vinovat/ Că ai plîns, că ai 
plecat/ Dar să te întorc din drum/ Prea tîrziu e acum... .

Grăitoare pentru ce a însemnat Titel Popovici pentru viaţa muzicală 
sînt amintirile acelora care l‑au cunoscut şi îndeosebi ale elevilor lui. 
Daniela Vlad a făcut parte din grupul vocal Ritmic ’85, de care am mai 
amintit, şi este în prezent redactor‑realizator la Radio Iaşi: Titel a fost unul 
dintre oamenii care m‑au influenţat foarte mult şi, indirect, a contribuit 
la alegerea drumului meu în viaţă. Sper de aceea ca aceste rînduri 
să poată adăuga o nuanţă în conturarea personalităţii sale şi să poată 
constitui o filă din povestea vieţii lui de o frumuseţe aparte, cu bucuriile 
şi împlinirile sau neîmplinirile sale, dar în orice caz una deloc comună şi 
mult mai bogată faţă de a majorităţii oamenilor. În 1983 eram studentă la 
Conservatorul din Iaşi, în anul II, şi de aici a pornit legătura cu muzica 
uşoară şi cu Titel. L‑am cunoscut înainte de Anul Nou 1984, cînd Radio 
Iaşi înregistra cuplete pentru emisiunea specială de Revelion. Pînă atunci 
nu mă interesaseră în mod special nici Radio‑ul, nici muzica uşoară. E 
adevărat că îmi cumpăram mai toate broşurile acelea cu texte de muzică 
uşoară şi le cîntam prin casă, îmi cumpăram şi culegerile de piese de muzică 
uşoară publicate de Editura Muzicală, dar credeam că asta va rămîne o 
plăcere nevinovată şi că nu mă aşteaptă decît o plicticoasă carieră de 
profesor de muzică. Intrarea în Radio m‑a încîntat peste măsură. Aveam 
de înregistrat nişte cuplete mici, pentru grupuri vocale restrînse, scrise de 
Titel. Nu mai ţin minte ce am înregistrat, ceva despre fulgi de nea şi Anul 
Nou; apelaseră la noi fiindcă se treziseră tîrziu şi n‑au mai prins în Iaşi 
vocile cu care colaborau în mod obişnuit, aşa încît au recurs la ieşencele 
din corala „Cantores Amicitiae“, a Conservatorului. Fiind puţine, au fost 
nevoiţi să înregistreze şi să suprapună vocile, ca să sune mai amplu. Pe 
atunci era regizor muzical Cornel Mureşanu, colegul meu de mai tîrziu. 
Pentru Revelionul 1985 povestea s‑a repetat; au fost alături de mine atunci 
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Manuela Pavel, mezzosoprană, şi Gina Cotae, colega mea încă din clasa 
a V‑a, cu o voce frumoasă de soprană, foarte potrivită şi pentru muzica 
uşoară. Titel a fost foarte mulţumit de noi; ce au vorbit ei în regie nu ştiu, 
cert este că au ales un trio, pe Gina la vocea I, pe mine la vocea a II‑a 
şi pe Manuela la a III‑a. Şi uite‑aşa Titel ne‑a chemat în primăvară la 
Şcoala Populară de Arte. Orice şi‑ar închipui cineva despre un student la 
Conservator din vremea aceea, trebuie să recunosc că nu mai văzusem pînă 
atunci cu ochii mei pe cineva care să poată acompania orice melodie la 
pian, instantaneu! Pentru mine asta era ceva incredibil: să simţi armoniile 
şi să găseşti cu atîta uşurinţă înlănţuirile de acorduri, cu septime, none, 
modulaţii, cadenţe, să o poţi transpune în orice altă tonalitate...era absolut 
fascinant. Acesta a fost efectul Titel Popovici asupra mea, asta mi‑a sărit în 
ochi de prima dată, plus improvizaţia şi sincopele din jazz, nu fusesem pînă 
atunci la nici un concert de‑al lui, dar am intuit totul şi am fost copleşită 
şi total prinsă în jocul de‑a muzica uşoară şi asta chiar de prima oară 
cînd am fost la el la clasă. Sigur că nu ne lua nici un ban, el nu voia decît 
să ne antreneze, mai întîi ca să‑i cîntăm o piesă la concursul „Şlagăre în 
devenire“ şi apoi la Mamaia. A fost atunci un an incredibil de încărcat 
pentru noi: aveam de susţinut licenţa şi ne aştepta o admitere, dar pînă 
una alta ne distram cîntînd în trio. Piesa lui Titel „Nu ne pasă dacă ninge 
iar“, concepută evident iarna, a devenit „Nu ne pasă dacă plouă iar“ şi cu 
ea am plecat la „Şlagăre în devenire“, la Bucureşti. La televiziune nouă ni 
se părea totul floare la ureche, vocile noastre erau foarte potrivite în trio, 
iar piesa lui Titel întrunea toate ingredientele unui şlagăr, aşa încît piesa a 
fost acceptată. Am intrat în concurs prin luna mai. Aveam emoţii din cauza 
publicului, a camerelor, reflectoarelor, a lumii total noi pe care o întîlneam 
acolo. Dar cînd ne‑am dus în Capitală, Titel a avut de înfruntat o situaţie 
foarte neplăcută, pentru că melodia lui fusese programată... în afara 
concursului. Probabil nu mai voiau să o includă deloc în emisiune, dar 
ne‑au lăsat în orice caz să o cîntăm... Apoi, în timp ce ne pregăteam pentru 
festivalul de la Mamaia, Titel ne ducea şi la Paşcani, la nişte spectacole 
de revistă la care ţineau foarte mult cei de la Casa de cultură de acolo. De 
necrezut, dar la Paşcani au fost încercări de a organiza un teatru de revistă! 
Eram foarte bine primite acolo şi de aceea mergeam cu mare plăcere, oricît 
aveam de învăţat. Titel pusese cap la cap, împreună cu Viorel Munteanu, 
elementele unui spectacol de music‑hall, se numea „Rogvaiv pe portativ“; 
acolo l‑am ascultat pentru prima oară pe Daniel Iordăchioae, care de 
altfel era păşcănean, acolo i‑am cunoscut pe incredibilii Stela Popescu şi 
Alexandru Arşinel, după care eram oricum topită, acolo am cîntat alături 
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de Constantin Florescu, viitorul nostru contabil‑şef de la Radio Iaşi.
Episodul participării noastre la Mamaia, în 1985, e legat tot de Titel 

Popovici, care ne‑a scris melodia „Al nopţii cer senin“, pe versurile lui 
Lucian Ţugui, care parcă ne‑au „pictat“ pe noi, aşa cum eram atunci, 
tinere, în aşteptarea „prinţului pe un cal alb“, fiindcă refrenul suna cam 
aşa: „Cînd o fi şi‑o fi/ Şi ne‑om îndrăgosti şi noi într‑o zi...“. În perioada 
aceea am cunoscut‑o şi pe soţia domnului Titel, pe Mimi. Nu mi‑am permis 
niciodată să‑i tutuiesc, dar m‑am simţit foarte apropiată de ei şi ce am 
văzut la acest cuplu m‑a impresionat foarte mult, erau extrem de uniţi, se 
iubeau, asta se vedea şi era extraordinar. Mi‑a plăcut Mimi de prima dată, 
ea şi Titel fac parte dintre oamenii pe care chiar dacă îi întîlneşti rar, îi 
porţi în suflet tot timpul, pentru că fac parte din viaţa ta... L‑am reîntîlnit 
pe Titel Popovici în 1991. Venisem încă din aprilie 1990 redactor la Radio 
Iaşi, fiind şansa pe care mi‑a dat‑o, indirect, tot Titel. Viorel Munteanu 
ştia că am apetit pentru toate genurile muzicale, iar ei tocmai asta căutau 
pentru postul redeschis de radio, absolvenţi de Conservator în stare să 
abordeze şi altceva decît muzica cultă. La scurtă vreme, Titel Popovici a 
organizat împreună cu Radio Iaşi festivalul „Flori de tei“. A fost un început 
foarte bun, se desfăşura într‑un cadru adorabil, la Teatrul de vară (pe care 
Primăria l‑a lăsat apoi în părăsire, iar azi nu mai există, fiindcă autorităţile 
locale au dat toată zona, inclusiv spaţiile mari verzi ale Ştrandului, în 
„administrare“ pe 99 de ani unor afacerişti care au construit acolo o 
groază de betoane sinistre (nu înţeleg ce vă mai miră, doamnă Daniela 
Vlad, doar trăim în România şi, vorba lui Mircea Badea, asta ne ocupă tot 
timpul! – N.A.). Aici trebuie să spun ceva dureros, dar adevărat totuşi, 
despre cariera lui Titel. Ca şi acest festival‑concurs, drumul lui ar fi trebuit 
să îl ducă mult mai sus şi mult mai departe, dar n‑a fost să fie. La talentul 
lui, în SUA ar fi ajuns un mare orchestrator şi viaţa lui ar fi fost cu totul alta 
decît într‑un orăşel de provincie din România comunistă, rămas un timp şi 
fără studio de radio, şi într‑un context în care orice pas înainte în carieră 
presupunea de cele mai multe ori diverse compromisuri şi lupte intestine 
destul de indigeste între colegii de breaslă. Următorul episod, din păcate 
şi ultimul prin care îl mai pot evoca pe acest om minunat care a fost Titel 
Popovici, este emisiunea „Album de amintiri“ – un serial despre muzica 
de jazz la Iaşi, pe care l‑am început prin 1994. Eram foarte copleşită de 
faptul că nu aveam destule documente, arhiva radio‑ului fusese răvăşită în 
perioada de întrerupere a emisiei şi se adusese înapoi de la Jilava, unde era 
depozitul, doar atît cît mai rămăsese, dar am început‑o cu mult entuziasm, 
împreună cu Titel. Dar, înainte de a încheia, iată, mi‑a venit în minte un 
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alt episod: în urmă cu ceva ani, Titel Popovici îmi vorbea despre micul 
lui elev, pe care îl învăţa să cînte la pian şi vocal şi de care era nespus de 
entuziasmat: Ştefan Atîrgoviţoae, cel care a uimit anul trecut Italia. Numai 
atît şi tot trebuie să recunoaştem că dragostea lui Titel pentru oameni şi 
muzică a fost cea a unui suflet mare, blînd, a unui om cu o bunătate şi o 
candoare de copil, pe care Dumnezeu l‑a dăruit cu mult talent, iar viaţa i‑a 
oferit şanse nu chiar direct proporţionale ca număr, prin comparaţie. Dar 
dacă socotim pe cîţi oameni i‑a ajutat şi impulsionat, atunci Titel a reuşit 
tot ce şi‑ar fi putut propune în această viaţă. Închei această mărturisire cu 
credinţa că dreptatea divină îi pune sufletul să se odihnească undeva foarte 
aproape de Dumnezeu, acolo unde numai spiritele creatoare au acces!.

După emoţionanta relatare a Danielei Vlad, încercăm să spicuim din 
aprecierile apărute în presa vremii. În „Informaţia Bucureştiului“, pe 7 
martie 1973, cunoscutul caricaturist şi jurnalist Octavian Andronic remarca 
încîntat evoluţia pe scena Sălii Palatului a cvintetului şi big‑band‑ului cu 
cor ale Centrului universitar Iaşi, conduse de Titel Popovici, „demonstrînd 
seriozitate şi înalt nivel de profesionalism“. „Flacăra Iaşilor“ din 15 iulie 
1978, sub semnătura Elenei Pietraru, semnalează succesul ieşit din comun 
al spectacolului‑concert „Parada melodiilor“, organizat de Opera Română 
din Iaşi, sub conducerea muzicală a lui Gh. Victor Dumănescu şi Titel 
Popovici, acesta din urmă semnînd şi aranjamentele muzicale: Se remarcă 
alcătuirea cu grijă a programului, ce cuprinde arii şi canţonete care 
şi‑au aflat consacrarea de‑a lungul anilor, alături de lucrări de muzică 
uşoară românească din zilele noastre... Între acestea menţionăm apreciatul 
„Cîntec de viaţă lungă“ şi, în primă audiţie, „Iubirea noastră“, ambele 
de Titel Popovici. Tot în 1973 presa semnala succesul ieşenilor lui Titel 
Popovici la faimoasă Gală „Săptămîna Top ’73“: La Sala Palatului din 
Bucureşti, la gala laureaţilor „Săptămîna Top ’73“ au participat cei mai 
apreciaţi solişti şi formaţii de acest gen din ţară. La această gală, la care 
au luat parte, printre alţii, orchestra Radioteleviziunii Române, Cvintetul 
de jazz Bucureşti, solişti ca Aura Urziceanu, Margareta Pâslaru, Anda 
Călugăreanu, Aurelian Andreescu şi alţii, şi‑au dat concursul şi formaţiile 
Centrului universitar Iaşi: cvintetul de jazz, sextetul vocal şi formaţia de 
muzică uşoară ale Casei de cultură a tineretului şi studenţilor, dirijate de 
Titel Popovici. Formaţiile ieşene s‑au bucurat de un deosebit succes, lucru 
confirmat de specialiştii şi cronicarii prezenţi, cvintetul şi big‑band‑ul cu 
cor ale Centrului universitar din Iaşi demonstrînd seriozitate şi un înalt 
nivel profesional. Tot în cadrul galei a fost prezentată şii compoziţia „Stau 
de veghe“ a compozitorului ieşean Titel Popovici, susţinută de solista 
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Elena Filipescu şi orchestra Radioteleviziunii Române, condusă de Sile 
Dinicu. Cu acest prilej, formaţiile ieşene susmenţionate au prezentat, la 
Casa studenţilor din Bucureşti, spectacolul în premieră „Expres Melodii“. 
Într‑o altă publicaţie este elogiată o altă reprezentaţie „marca Titel“: Am avut 
plăcerea să participăm la un agreabil spectacol de muzică uşoară, în cadrul 
căruia au evoluat elevi ai clasei profesorului, dirijorului şi compozitorului 
Titel Popovici. Un spectacol curat, cursiv, o prezentatoare agreabilă şi un 
public receptiv. Interpreţii au etalat calităţi notabile, perfectibile, au voci 
plăcute, ba şi mişcare scenică, ceea ce este foarte important la artiştii în 
formare. În acelaşi timp, datorită înclinaţiei profesorului de muzică de 
jazz (de altfel au fost lansate talente deosebite, precum Anca Parghel), sînt 
orientate spre acest gen pretenţios, dificil, cele mai bune elemente ajunse în 
şcoală. În spectacolul la care facem referiri am urmărit cu interes evoluţia 
cîtorva tinere foarte dotate pentru muzica de jazz. Nu mai puţin dotaţi sînt 
cîţiva interpreţi de la secţia de muzică uşoară. Am spune că a fost o plăcută 
surpriză pentru noi apariţia şi evoluţia unor solişti ca Iuliana Murariu, 
Iuliana Mărgean, Alina Negru, Florin Moraru, Adriana Gorgan, Mihaela 
Aştefănoaiei, Magda Ghiţă. Nu putem încheia cronica spectacolului de 
la Casa de cultură a sindicatelor fără a lăuda profesionalismul formaţiei 
conduse de Titel Popovici, care a lucrat cu fiecare dintre cei 14 interpreţi 
fiecare piesă. Nici nu este de mirare, dacă ţinem seama că între instrumentişti 
s‑au numărat fraţii Titel, Virgil şi Mihai Popovici, Horia Hariton, Cristian 
Gârlea, Vasile Crăiuţ sau Victor Ungureanu. Şi dacă tot am amintit de 
populara publicaţie bucureşteană „Săptămîna“, de departe cea mai citită 
din acei ani, la Gala laureaţilor „Săptămîna Top ’71“ cei doi realizatori ai 
paginii de specialitate (o raritate la vremea respectivă, cu clasamente din 
revistele străine şi încurajarea genurilor puţin agreate de autorităţi, rock 
sau folk), Florin‑Silviu Ursulescu şi Aurel Gherghel, au anunţat şi clasări 
onorante pentru ieşeni în diverse ierarhii. Astfel, Titel Popovici figurează 
în clasamentul pianiştilor, Anatolie Babici în cel de la chitară bas, Virgil 
Popovici este în topul naţional al suflătorilor, iar Mihai Popovici în cel 
al bateriştilor. Cei trei fraţi Popovici sînt nelipsiţi şi din ierarhiile strict 
jazz‑istice, comunicate cu aceeaşi ocazie, cele mai bune clasări fiind ale lui 
Titel Popovici, locul secund la „Aranjori“ şi la formaţii de tip „Combo“, şi 
Virgil Popovici – tot al doilea, la „saxofon tenor“.

Titel Popovici a fost o personalitate artistică fantastică, în ciuda 
timidităţii şi blîndeţii lui. Cînd se aşeza în faţa pianului sau la pupitrul 
dirijoral, cînd dădea explicaţii elevilor săi se transfigura, devenea alt om. A 
iubit la nebunie Iaşii, dorea ca şi în „capitala culturală a Moldovei“ să aibă 
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loc evenimente majore în domeniul jazz‑ului şi mai ales al muzicii uşoare, 
aşa cum este normal. Din acest motiv am insistat în aceste pagini asupra 
realizărilor sale locale, pe care le punea mereu înaintea acelora din ţară 
sau de peste hotare. În 14 mai 1997, un reporter de la ziarul „Opinia“ din 
Iaşi îl găseşte cătrănit pe compozitor, pentru că exact în acea perioadă ar 
fi trebuit să aibă loc preselecţia pentru ediţia a III‑a a festivalului iniţiat de 
el, „Teiul de aur“. Titlul articolului este grăitor, „Un oraş ca Iaşii nu poate 
menţine „Teiul de aur“?!“, iar răspunsurile impregnate de amărăciune ale 
lui Titel Popovici sînt grăitoare pentru decepţia încercată văzînd cu cîtă 
lipsă de interes tratau oficialităţile locale o manifestare emblematică pentru 
oraş: Nu pot înţelege cum toate tîrgurile fac festivaluri, în timp ce noi nu 
sîntem în stare de aşa ceva. Să fie vorba de incompetenţă, lipsă de fonduri 
sau indiferenţă? Oameni competenţi la nivelul judeţului avem, fonduri 
s‑ar putea găsi, atîta vreme cît alte oraşe, mai mici, au găsit; rămîne 
aşadar indiferenţa. Adică de ce să ne zbatem noi pentru o asemenea 
manifestare?! După ce festivalul a fost inclus în programul anual al 
Inspectoratului pentru cultură, toţi de la această instituţie, în frunte cu 
consilierul‑şef, au găsit de cuviinţă să declare că nu este obligaţia lor 
să se ocupe de organizare şi de problemele financiare ale festivalului! 
„Faceţi, faceţi, noi vă dăm aprobarea!“, mi s‑a spus, dar de unul singur 
este imposibil să duc totul la bun sfîrşit. Dacă nu avem măcar sprijinul 
unor instituţii şi oameni de suflet nu putem organiza un festival de mari 
dimensiuni ca acesta. Aş vrea să vă spun că Iaşii sînt, după Mamaia, 
singurul oraş din ţară care a organizat două ediţii ale unui festival de 
creaţie şi interpretare cu caracter naţional. Vă rog să mă credeţi că nu 
este vorba de dorinţa lui Titel Popovici, ci de o cerinţă legitimă. Să nu 
uităm că în Iaşi există o secţie de muzică uşoară şi jazz la Academia de 
arte „G. Enescu“, o şcoală de arte cu numeroşi absolvenţi ajunşi astăzi 
cunoscuţi interpreţi şi că, de aceea, trebuie să menţinem prestigiul pe 
care l‑am cucerit în anii din urmă. Nu pot suporta gîndul că alţii pot 
face şi noi nu! Iaşii au valori deosebite şi îmi este necaz că nu le putem 
sprijini, cu toate că avem şi studiouri de televiziune şi posturi de radio, 
care ar putea stimula talentele. Dacă aş avea bani şi aş putea organiza 
singur festivalul, nici nu i‑aş primi la spectacole pe cei care declară 
astăzi că nu este în obligaţia lor să pună umărul pentru realizarea unui 
asemenea festival; i‑aş pune să plătească biletul de intrare! Vreau să vă 
mai spun că elevii şi studenţii cu calităţi vocale şi interpretative reclamă 
lipsa unui asemenea festival‑concurs şi cred că o asemenea manifestare 
poate fi oricînd sprijinită de Academia de arte „G. Enescu“, Şcoala de 
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arte, Centrul universitar, Inspectoratul şcolar judeţean, casele de cultură, 
precum şi de societăţile comerciale ai căror patroni sînt iubitori de 
muzică. Dar nu s‑a întîmplat nimic, pesemne că nici instituţiile de mai sus 
nu au considerat că este în „obligaţia“ lor să se implice în organizarea unui 
mare festival naţional la Iaşi, iar activiştii culturali de la judeţ s‑au proptit 
şi mai bine în jilţurile lor, încasînd salarii grase pentru a da... aprobări. Dar 
să nu ne mirăm, degeaba era muzicianul necăjit că în localităţi mai mici 
au loc festivaluri cu tradiţie, pentru că acolo forurile locale au ambiţii şi 
pun suflet pentru imaginea oraşului sau chiar comunei (ca la Amara), în 
timp ce în municipiile cele mai importante ale României – Bucureşti, Iaşi, 
Constanţa, Cluj‑Napoca, Timişoara, Braşov, Craiova, Oradea, Baia‑Mare, 
Bacău – nu au loc festivaluri de muzică uşoară cu ecou naţional, ci eventual 
doar competiţii pentru copii.

Doi dintre elevii lui Titel Popovici cu rezultate remarcabile sînt 
regretata Diana Spânu şi Adrian Dospinescu. Prima a cucerit premiul I 
la un puternic concurs desfăşurat la Sala Palatului în cadrul festivalului 
internaţional „Bucureşti ’91“, a obţinut numeroase distincţii, a cîntat 
peste hotare (Japonia, Italia, Franţa), iar pînă la sinuciderea din 2012 a 
fost profesoară de muzică suplinitoare în Capitală, după ce a terminat 
Conservatorul: „Pe Titel Popovici l‑am cunoscut cînd aveam numai 14 ani, 
am participat la preselecţia pentru concursul de muzică uşoară „Flori de 
tei“, cînd am reuşit să intru în finală, obţinînd o menţiune, corespunzătoare 
locului 4. Mai tîrziu, pe la vîrsta de 16 ani, m‑am înscris la clasa lui de 
muzică uşoară de la Şcoala de arte, unde mi‑a fost profesor timp de 3 
ani. La 17 ani am cîştigat premiul II la concursul amintit anterior. Titel 
Popovici a fost un profesor şi un compozitor dedicat muzicii şi elevilor 
săi, tot timpul compunea melodii noi, îi făcea plăcere să le încredinţeze 
elevilor lui, cu care se mîndrea“. O asemenea melodie, scrisă pe versurile 
Angelei Georgică, a fost Unde să te caut, tinereţe?, lansată de Adrian 
Dospinescu, plecat dintre noi în floarea vîrstei, după două calificări în 
finala de la Mamaia, unde a fost şi laureat. Iată textul, premonitoriu parcă 
pentru talentatul solist: Timpul cerne clipă după clipă/ În potirul vieţii, 
ne‑ncetat/ Şi cu nevăzuta lui aripă/ Floarea vieţii‑a scuturat?/ A‑nceput 
să‑mi troienească tîmpla/ Şi din foşnetul de amintiri/ Se desprinde astăzi 
numai umbra/ Şi parfumul tandrelor iubiri.../ Tinereţea e doar o frîntură / 
De lumină pe al vieţii drum/ Nici nu ştii cînd zilele ţi‑o fură/ Şi‑ntr‑o clipă 
ţi‑o preface‑n fum/ Unde să te caut, tinereţe/ Unde oare să te regăsesc/ Cît 
aş vrea să‑mi dai din nou bineţe/ Doar o zi să te mai retrăiesc.../ Firul vieţii 
e tot mai subţire/ Multe toamne sînt în urma mea/ Însă clipele de fericire/ 
Niciodată nu le voi uita....
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Cum am mai scris, Titel Popovici şi‑a legat o bună parte din viaţă de 
Şcoala populară de arte din Iaşi, fără a considera că‑i „scade rangul“ dacă 
îndrumă aspiranţii la glorie, în ciuda renumelui care i‑ar fi permis să se 
ocupe doar de proiectele sale artistice majore. Aparţinînd de Ministerul 
educaţiei, cercetării şi tineretului şi de Ministerul culturii, şcoala propunea 
la secţia Muzică o serie de clase, adesea cursanţii făcînd naveta pentru 
a studia: pian, canto clasic, acordeon, chitară, saxofon, orgă electronică, 
baterie, muzică uşoară, jazz, muzică populară, muzică religioasă, vioară, 
diplomele de absolvire fiind recunoscute în ţară şi în străinătate. Mari nume 
ale muzicii uşoare româneşti s‑au afirmat după ce au studiat cu profesorul 
Titel Popovici, recunoscut formator şi descoperitor de talente. Această 
instituţie, aproape uitată în anii din urmă, constituie şi o „trambulină“ 
pentru reuşita la admiterea în învăţămîntul superior. Din păcate, cum 
spuneam, şcoala a intrat treptat în cvasi‑anonimat, ceea ce‑l mîhnea 
pe Titel: numărul de cursanţi a scăzut de la 1000‑2000 de persoane, cîţi 
erau înainte de 1989, la doar 250... Printr‑o scrisoare olografă, datată 20 
noiembrie 2000, compozitorul îmi făcea cunoscută una din marile sale 
bucurii: Dragă Tavi, vreau să te informez că am reuşit, cu multe eforturi 
şi sacrificii financiare, să organizez cu ocazia împlinirii a peste 40 de ani 
de activitate artistică un spectacol‑concert de varietăţi muzicale, de tip 
„medalion componistic“, intitulat „Album de amintiri“ (după titlul unei 
piese muzicale scrise de mine şi înregistrate în două versiuni, cu Aura 
Urziceanu şi Luigi Ionescu). Concertul a avut loc la Teatrul Naţional 
din Iaşi, miercuri 11 octombrie, la orele 18.30, şi a cuprins în cele peste 
patru ore cît a durat lucrări din creaţia mea: muzică uşoară, romanţe, 
jazz, prelucrări clasice şi de folclor, dar şi canţonete, toate interpretate 
„live“, în acompaniamentul unei orchestre de peste 40 de persoane, 
cuprinzînd instrumentişti din orchestra Operei din Iaşi, a Filarmonicii, 
dar şi liber‑profesionişti (se înţelege însă că au fost şi interpretări cu 
„negative“ orchestrale). Din lipsă de fonduri, nu am putut beneficia de 
mari vedete, piesele vocale fiind cîntate de foşti sau actuali elevi de la 
clasa mea, îmbinînd în acest fel activitatea de creaţie, de pianist, dirijor, 
orchestrator, cu cea de cadru didactic. Spectacolul s‑a bucurat de mult 
succes, printre cei din sală fiind multe personalităţi muzicale şi nu numai, 
între care Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu, Ion Pavalache, Gheorghe 
Duţică, Valentin Ciucă, Corneliu Calistru, Alex. Vasiliu, Romeo Cozma, 
redactori de la radio şi televiziune. Un merit deosebit în realizarea acestui 
concert, eveniment ce a subliniat activitatea mea de‑o viaţă, aparţine 
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conducerii Operei Române din Iaşi, în special directorului şi dirijorului 
Corneliu Calistru, care a sprijinit iniţiativa organizării unui asemenea 
spectacol, punîndu‑mi gratuit la dispoziţie sala, orchestra, personal 
artistic, tehnic, administrativ. Invitat de onoare în acest spectacol a 
fost maestrul Alexandru Arşinel, care a acceptat cu multă bunăvoinţă 
să participe la eveniment, susţinînd un recital de şlagăre româneşti şi 
internaţionale mult aplaudat de publicul spectator. Surpriza acestui 
„show Titel Popovici“, dragă Tavi, a fost, vreau să reţii foarte bine, 
prezenţa şi debutul absolut senzaţional al unei fetiţe de numai 7 ani, 
care cîntă jazz la pian la un nivel artistic uluitor. Sub egida Şcolii de arte 
din Iaşi, Titel Popovici, care a semnat şi conducerea muzicală, a propus 
publicului ieşean, la Teatrul „Luceafărul“, pe 13 decembrie 2002, un alt 
spectacol de varietăţi muzicale, „Parada talentelor“, cu muzică uşoară, 
populară, romanţe, jazz, piese instrumentale la chitară şi pian. Pe afiş au 
figurat atunci Teodor Bălan, Anca Belciu, Mihaela Ciobică, Ştefana Cozan, 
Raluca Cheher, Lucian Darie, Ramona Hîrţan, Marius Ghiţă, Carmen 
Macovei, Manuela Neagu, Cristina şi Mihai Nechifor, Erna Rusu, Daniel 
Şalariu, Anamaria Şişcanu, Maria Ştirbu, Coca Bogdan, Lucian Tudose. 
Titel Popovici se străduia aşadar să ofere elevilor săi şansa confruntării 
cu publicul, pregătindu‑i pentru o eventuală carieră de succes. Altădată, 
muzicianul şi‑a promovat elevii într‑o „Paradă a speranţelor“, la Casa 
de cultură a sindicatelor, între candidaţii la glorie numărîndu‑se Mirela 
Aştefănoaiei, Elena Baciu, Adriana Balaşca, Liliana Condurache, Simona 
Doboş, Magda Ghiţă, Adriana Gorgan, Iuliana Mărgean, Florin Moraru, Iulia 
Moraru, Alina Negru, Lucia Nicoară, Simona Păduraru, Carmen Saviliu. 
Practic, fiecare elev al compozitorului, după cum se vede, avea şansa sa de 
afirmare. Una din artistele de mare valoare lansate de Titel Popovici a fost 
regretata Anca Parghel, care şi‑a început cariera la Şcoala populară de arte 
din Iaşi. Talentată, perseverentă şi capabilă de a interpreta o arie vastă 
de genuri muzicale, aşa o caracteriza Titel Popovici pe fosta sa elevă. În 
1979, cînd a venit şi m‑a căutat, am ascultat‑o şi am fost impresionat de 
calităţile ei vocale. Astfel, aceasta a fost şansa de a o descoperi şi lansa 
în „lumea bună“, pentru că în scurtă vreme a intrat în contact cu marii 
muzicieni ai acelei vremi. Chiar anul trecut (cu un an înaintea dispariţiei 
solistei – N.A.) am avut împreună un concert extraordinar la Iaşi. Este o 
pierdere imensă, ea fiind pentru mine o „regină“ a jazz‑ului românesc şi 
a muzicii. Anca Parghel, pe lîngă talentul imens pe care l‑a avut, a muncit 
extraordinar de mult. Nu ştiu cînd vom mai avea o asemenea valoare – a 
încheiat muzicianul. Originară din Suceava, Anca Parghel a fost şi studentă 
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la Conservatorul ieşean, dar şi‑a dorit foarte mult să lucreze cu profesorul 
Titel Popovici, la Şcoala populară de arte, renumit în lumea jazz‑ului şi 
a muzicii uşoare din România. În perioada anilor 1980‑1982 a făcut 
numeroase înregistrări sub îndrumarea profesorului Popovici, în studiourile 
Radio Iaşi. Cînd m‑a căutat era studentă în anul II la Conservator. La 
începutul anilor ’80 am făcut cu ea înregistrări la Radio Iaşi, imprimînd 
jazz, romanţe, dar şi muzică uşoară. A participat la numeroase concerte 
de varietăţi muzicale organizate de mine la Filarmonica Moldova, dar şi 
la festivaluri naţionale şi internaţionale. După ce a terminat studiile la 
Iaşi, Anca Parghel a plecat la Bucureşti, dar am păstrat mereu legătura 
cu ea. Putea aborda aproape toate genurile muzicale, ceea ce este un 
lucru mai rar la un artist. Astăzi se dau bani mulţi pentru trupe străine 
de mercenari la tot felul de concerte în aer liber în faţa Palatului Culturii 
din Iaşi şi nu se mai acordă nici o atenţie valorilor autohtone sau 
spectacolelor cu orchestră, desfăşurate „live“. Anca Parghel era o fire 
deschisă, optimistă, plină de viaţă – şi‑a încheiat trist relatarea despre fosta 
sa elevă profesorul Titel Popovici...

George Enache este unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi lansaţi de 
Titel Popovici. S‑a născut la Iaşi în 1946 şi a studiat la Şcoala de muzică 
„Octav Băncilă“ (corn englez şi pian). Din 1965 a activat la Ansamblul 
„Ciprian Porumbescu“ din Suceava, iar din 1970 pînă în prezent este 
angajat la Teatrul de revistă „Constantin Tănase“ din Bucureşti. Tot în 1970 
cunoaşte primele succese, cu melodiile Cîtă splendoare şi Neuitate, de 
George Grigoriu, Evrika!, de Gelu Solomonescu. Devine rapid un nume la 
modă, recunoaşterile neîntîrziind să apară: premiul III la Mamaia în 1971, 
laureat al referendumului „Săptămîna Top“ – 1971 şi 1972, numeroase 
distincţii la Festivalul cîntecului ostăşesc sau la Festivalul sindicatelor, cu 
melodii de Florentin Delmar, Ion Cristinoiu, H. Mălineanu. A reprezentat 
România la manifestări internaţionale cum ar fi cele de la Sopot (Polonia), 
Dresda (Germania), Sofia (premiul II al Radiodifuziunii bulgare, cu piesa 
Evrika!), Berlin (medalia de aur la Festivalul tineretului şi studenţilor). Cu 
Teatrul de revistă „Constantin Tănase“ a participat la turnee peste hotare, 
fiind distribuit în peste 60 de premiere (nu o dată, atît la teatru cît şi pe micul 
ecran, a avut şi roluri de proză, ca actor). Dar vrem să ne întoarcem în timp, 
mai precis în anii 1963‑1965, cînd George Enache a activat ca solist vocal 
amator la Casa de cultură a sindicatelor din Iaşi, sub îndrumarea dirijorului 
Dumitru Moroşanu (viitorul important om de radio şi televiziune) şi la Casa 
de cultură a studenţilor, sub îndrumarea compozitorului şi dirijorului Titel 
Popovici, acesta din urmă influenţîndu‑i decisiv cariera artistică, aşa cum 
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ne‑a mărturisit cu recunoştinţă şi nostalgie: „Am colaborat cu Titel Popovici 
de prin anul 1963 şi pînă în ultimele lui clipe. Alături de formaţia din care 
făceau parte şi fraţii lui Mihai şi Virgil am dat numeroase spectacole şi am 
avut multe colaborări. Prin 1963‑1964, Titel a făcut la Casa tineretului şi 
studenţilor din Iaşi un spectacol intitulat „11 metri... muzical“, titlu foarte 
drag lui, fiindcă în tinereţe jucase fotbal şi... apărase multe lovituri de 
pedeapsă. Cu acest spectacol am poposit, în turneu, în numeroase localităţi, 
între care şi la Galaţi. Localnicii au fost atît de entuziasmaţi de spectacol şi 
de soliştii noştri, încît era să fiu angajat pe loc la Teatrul muzical din Galaţi! 
Titel Popovici a avut mereu încredere în mine, impresionat şi de faptul că, 
deşi orfan, eram elev la Şcoala de muzică. Am fost de multe ori primit în 
familia lui, chiar şi la masă, de parcă i‑aş fi fost rudă. Am avut din partea 
lui mereu un sprijin moral şi tot datorită lui am intrat în 1965 la Ansamblul 
„Ciprian Porumbescu“ din Suceava. Noi ne aşteptam ca la Iaşi să se 
înfiinţeze un teatru de revistă, aşa cum promiseseră cei de la Partid, dar 
ulterior s‑au răzgîndit, spunîndu‑ne că Iaşii au deja Operă, Filarmonică, 
Teatru naţional, aşa încît şansa noastră de a ne angaja la Iaşi sub bagheta 
lui Titel Popovici a căzut. Din această cauză am fost nevoit să bat pe la 
uşile tuturor teatrelor, pînă ce norocul mi‑a zîmbit. La Suceava am intrat 
prin concurs, erau 30 de candidaţi pe un loc. Toţi voiau să cînte! La pian 
cine credeţi că m‑a acompaniat? Nimeni altul decît unul din foştii directori 
de la TVR, Dumitru Moroşanu, care pe atunci era student la Conservatorul 
din Iaşi. Ţin minte ca şi acum cum eu strigam de pe scenă „La ragazza del 
mio cuore sei!“, iar el îmi răspundea din fosă: „Seeei!“. Cum se spune, a 
fost „de comă“, dar de bun augur. În 1970 am intrat la prestigiosul Teatru 
de revistă „C. Tănase“ din Bucureşti, dar n‑am întrerupt legătura cu Titel, 
dovadă că pe primul meu single se află la loc de cinste compoziţia lui, 
Florina. I‑am cîntat şi alte creaţii inspirate: N‑am făcut nici un păcat! (Ce‑ţi 
pasă), Toamnă veselă, De ce se desfrunzesc copacii. De‑a lungul anilor, de 
cîte ori mergeam la Iaşi în vizită pe la rude, ne revedeam şi‑mi propunea o 
melodie. După ce ne‑am împrăştiat toţi pe la diferite teatre, Titel a devenit 
profesor la Şcoala populară de arte din Iaşi, eu fiind invitat adesea în 
spectacolele în care‑şi promova cu afecţiune elevii, unii dintre ei ajunşi 
vedete. Am colaborat cu Titel şi la postul local Radio Iaşi, unde activau pe 
atunci Dumitru Moroşanu, Octavian Iordăchescu, Mircea Verusi, am făcut 
cu el şi emisiuni la Radio Bucureşti, în care se vorbea despre activitatea 
lui şi în care ţinea mereu să fiu invitat. N‑am lipsit nici de la concertul 
omagial, în care‑şi sărbătorea 30 de ani de carieră, la Casa tineretului 
şi a studenţilor din Iaşi, cînd am avut onoarea de a cînta alături de Anca 
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Parghel sau Cornel Constantiniu, nici de la cel ce marca 50 de ani de 
activitate, cînd i‑am avut alături pe Cristian Popescu, Carmen Rădulescu 
sau Doina Moroşanu, spectacol găzduit de marea sală a Casei de cultură a 
sindicatelor din Iaşi. Am o mare satisfacţie că l‑am cunoscut, ca artist dar 
şi ca prieten, şi îi voi fi mereu recunoscător că mi‑a călăuzit primii paşi în 
cariera artistică! Sînt fericit pentru faptul că i‑au fost recunoscute meritele 
şi Şcoala populară de arte din Iaşi îi poartă azi numele!“ – îşi încheie 
salba de amintiri George Enache, cîntăreţ şi actor care datorează imens 
„laboratorului de talente“ marca Titel Popovici.

Aşa cum sper să reiasă din aceste pagini, Titel Popovici a fost un om 
neobosit, întotdeauna cu proiecte ambiţioase în cap, mereu pe drumuri, 
dezavantajat şi de faptul că locuia departe de Bucureşti, unde se face şi 
se desface totul. Într‑o anchetă publicată în urmă cu cîţiva ani descoperim 
preocupările sale componistice diversificate, înafara activităţii didactice şi 
dirijorale. Astfel, în acea perioadă se mîndrea atît cu piesele de muzică 
uşoară (Baladă pentru florile lumii, Ne‑am cunoscut în vis, Dragoste tîrzie, 
O vară în doi, La ora stelelor), cît şi cu cele de jazz (Baladă pentru ore tîrzii, 
Peisaj de iarnă, Meditaţie nocturnă) sau romanţe (Cu mine mereu rămîi, 
De ce, Doamne?, Ultimul cuvînt, Icoana amintirii tale). A muncit mult, 
a sperat, dar nu întotdeauna speranţele i‑au fost împlinite. Într‑un articol 
din revista „Actualitatea muzicală“, editată de Uniunea compozitorilor 
şi muzicologilor din România, este chestionat pe marginea gîndurilor 
sale legate de anul ce urma, 2003, iar răspunsul lui este edificator: „Sînt 
decepţionat că noi, muzicienii din provincie, ajungem atît de rar şi de 
greu pe marile scene ale Capitalei... Pregătisem cîteva lucrări pentru 
proiectatul concert „Şlagăre în devenire“ (e vorba de un concurs care 
trebuia să împrumute titlul celebrei competiţii de dinainte de 1989, dar 
nimeni de la TVR nu luase legătura cu iniţiatorii şi cu prezentatorul, fiind 
o marcă înregistrată! – N.A.), ca să aflu în ultima clipă că s‑a amînat 
(sine die – N.A.) din... lipsă de melodii! Aşa să fie? Am definitivat în 
studiourile Radio, la Bucureşti, numeroase „negative“ orchestrale: 6 
piese de muzică uşoară, 5 romanţe, 6 lucrări de jazz. Sper ca 2003, an în 
care împlinesc 65 de ani, să‑mi aducă mult‑doritul concert împreună cu 
big‑band‑ul Radio. Voi continua la Iaşi concertele în care promovez, la 
Teatrul „Luceafărul“, tinerele voci pe care le‑am descoperit în ipostaza 
de profesor la Şcoala de arte: Anca Belciu (studentă la Conservator), 
Mihaela Ciopică, Daniel Şalariu („Michael Jackson“ la emisiunea „Ploaia 
de stele“ a TVR), Teodor Bălan („Julio Iglesias“ la aceeaşi emisiune). Păcat 
însă că TVR, în loc să promoveze emisiuni cu imitaţii, nu relansează 
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cunoscutul concurs „Steaua fără nume“, avem nevoie de solişti cu 
personalitate! La concertul meu aniversar sper să‑mi fie alături pe scenă 
cît mai mulţi dintre cei care‑mi datorează intrarea în lumea bună a 
muzicii: Anca Parghel, Carmen Rădulescu, Teodora Enache, Marcela 
Buruian, Constantin Florescu, Adrian Dospinescu, Aurel Neamţu... De 
altfel, o parte din „negativele“ de care am amintit sînt destinate acestor 
colaboratori pe care nu i‑am uitat“.

Într‑un interviu din noiembrie 2007, Titel Popovici rememora cîteva 
crîmpeie din viaţa sa atît de spectaculoasă şi de bogată sub aspectul 
realizărilor. După un accident serios la una din mâini, cariera sa fotbalistică, 
începută atît de promiţător, a fost brutal curmată, aşa încît fostul portar a 
trebuit să se întoarcă la muzică. Dacă vă amintiţi, tatăl său, Dumitru Popovici, 
violonist şi dirijor, i‑a transmis dragostea pentru muzică şi i‑a dat primele 
noţiuni, dar adevărata consacrare la nivel local i‑au adus‑o serile dansante, 
foarte la modă pe atunci; ele aveau loc joi, sîmbătă şi duminică. M‑am 
remarcat la nişte reuniuni din acestea, la care era la mare căutare muzica 
italiană, franceză şi americană. Am cîntat în toate marile restaurante şi 
baruri de noapte care s‑au deschis în Iaşi. Programul se termina la 5 
dimineaţa, iar la 8 mergeam la cursuri. Regimul vremii tolera, după cum 
se vede, aceste localuri de noapte cu program prelungit, abia mai tîrziu 
fiind luată decizia aberantă ca restaurantele să se închidă la ora 22. Dar aşa 
cum eu însumi avusesem probleme la Pop‑Clubul Politehnicii, de la „303“, 
cu utilizarea termenilor „pop“, „rock“ sau „folk“, şi Titel a trezit suspiciuni 
cu titulatura formaţiei sale, „Sincopa“: Ne‑am trezit într‑o seară cu nişte 
inşi care ne‑au luat la întrebări. Credeau că e ceva subversiv la mijloc, 
dar am reuşit să‑i convingem că „sincopă“ e un termen muzical. Era o 
perioadă totuşi înfloritoare, deşi erau şi restricţii. S‑au remarcat mulţi 
artişti în acei ani, chiar dacă, de pildă, te exmatriculau din Conservator 
dacă te aşezai la pian, în pauzele dintre două cursuri, pentru a cînta 
un şlagăr de muzică uşoară. Muzica aşa‑zis „decadentă“, occidentală 
avea succes la public, dar nu era tolerată de profesorii noştri, care erau 
extrem de conservatori. Eu am scăpat, pentru că am abordat şi jazz‑ul. 
În plus, pe vremea aceea aveam oarece greutate: numele meu era deja 
cunoscut de la radio, iar ei şi‑au dat seama că pot profita de asta. Eram 
apreciat mai ales cînd se numărau premiile de la „Cîntarea României“ 
şi de la festivalurile studenţeşti, pentru că de fiecare dată Iaşii aveau cele 
mai multe. Dar situaţiile speciale erau monedă curentă în acei ani, cînd 
pentru programul de Revelion, dacă erau anunţaţi „tovarăşi“ de seamă, 
trebuia comunicat din timp repertoriul autorităţilor: „O dată, trecusem în 
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program melodia lui Claude Romano (George Sbârcea) Ionel, Ionelule. 
Preşedintele Comitetului de cultură de atunci, Pavel Florea, a tăiat‑o de 
pe listă, fiindcă urma să vină şi prim‑secretarul Ion Iliescu... Altădată, 
vicepreşedintele Dumitru Turtă mi‑a anulat un concert la Casa de 
cultură a studenţilor, cu toate biletele vîndute, pe motiv că nu avea ce să 
caute în program melodia Uită nostalgia, şlagărul lui Ion Cristinoiu!“. 
Cu toate acestea, Titel Popovici afirma cu acel prilej că, dacă dovedeai 
abilitate, te puteai eschiva de la ode: Muzica pe care o făceam era mai 
puţin „dăunătoare“, corurile au avut însă de cîntat multe ode, deşi am 
înţeles că lui Ceauşescu îi plăcea mult muzica populară şi chiar fredona 
la mesele festive...

Am subliniat nu o dată dragostea şi fidelitatea lui Titel Popovici faţă 
de Iaşi. Tînăr absolvent, repartizat profesor de muzică undeva la ţară, a fost 
salvat de dirijorul Ion Baciu, care i‑a „aranjat“ postul de dirijor al orchestrei 
de la Casa de cultură a studenţilor. Dar după mulţi ani a primit tot felul de 
oferte pentru a pleca: Ceea ce m‑a ţinut la Iaşi a fost discuţia privitoare la 
înfiinţarea unei orchestre de estradă la Radio şi Televiziune, în anii ’80. 
Eram aici, în prim‑plan, însă vremurile s‑au stricat. În 1985 postul local 
de radio a fost închis, dar acesta a fost doar începutul sfîrşitului: muzica 
uşoară îşi consumase gloria în epoca de dinainte de 1989. Cariera mea 
a fost frumoasă, dar am pierdut enorm că nu a fost la Iaşi un teatru 
de revistă, de estradă. Şi nu numai eu am pierdut, ci multe generaţii de 
muzicieni care ar fi făcut carieră, pentru că Iaşii n‑au dus niciodată lipsă 
de talente. Capitala este însă şi acum prea departe...“. Of‑ul acesta l‑a 
însoţit pînă la sfîrşitul vieţii, pentru că, dacă ar fi fost din Bucureşti, poate 
alt traseu în carieră ar fi avut elevele sale Ramona Hîrţan, pe care a învăţat‑o 
să cînte jazz la pian încă de la 7 ani, sau Nicoleta Opaiţ, cea care‑i adusese 
chiar în acel an premiul I la festivalul „Crizantema de aur“, cu romanţa Îmi 
cîntă o vioară dorul...

Îl cunosc bine, am făcut multe turnee cu el (chitarist, compozitor, şef de 
formaţie, orchestrator) şi cu soţia sa, Giovana Georgescu, o voce remarcabilă. 
Paul Babici este unul din oamenii care i‑au fost adesea în preajmă lui Titel 
Popovici, în multe din proiectele artistice ale acestuia, aşa încît amintirile 
sale sînt extrem de preţioase şi de revelatoare: „Titel Popovici a fost 
mentorul multor muzicieni din Iaşi, a fost omul care a creat în jurul său o 
emulaţie de tinere talente, atît solişti vocali, cîţi şi foarte mulţi instrumentişti 
de valoare. Pentru numeroşi studenţi la Conservator, orchestra condusă 
de Titel Popovici reprezenta o practică muzicală solidă, dar şi, important 
la vîrsta tinereţii, o oportunitate financiară. Era un entuziasm general, 
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fiindcă aveai ocazia să cînţi piese de jazz din repertoriul internaţional, cît 
şi muzică uşoară românească. Pentru Titel era un volum de muncă imens, 
fiindcă trebuia să facă orchestraţii pentru un număr de cel puţin 20‑30 de 
instrumentişti, repetînd apoi cu fiecare partidă (secţie ritmică, suflători, 
viori) separat, apoi urmau repetiţiile generale. Titel a activat foarte mult la 
Casa de cultură a tineretului şi a studenţilor din Iaşi, unde existau condiţii 
deosebite pentru repetiţii şi unde se organizau numeroase spectacole, dar 
şi turnee, cu solişti şi actori consacraţi (Alexandru Arşinel, Florin Piersic, 
Marina Voica, Gabriel Dorobanţu, Jeanina Matei, Mihaela Oancea, Aura 
Urziceanu, Carmen Rădulescu, Gina Pătraşcu, Cornel Constantiniu, 
Constantin Florescu, George Enache, Giovana Georgescu, Aurel Neamţu, 
Adrian Dospinescu, Paul Sobolevschi, Ştefan Pintilie, Ricky Dandel şi mulţi 
alţii). Aveam 15‑16 ani cînd m‑a cooptat să cînt în orchestra condusă de 
el – un privilegiu pentru mine, participînd în acest fel la toate spectacolele 
de muzică uşoară şi jazz, din Iaşi şi din ţară. Titel nu vorbea mult, cel mai 
bine se exprima cînd cînta la pian. Îmi aduc aminte şi acum cu nostalgie de 
prima „afacere“, cum îi plăcea lui să spună, cînd am cîntat la Revelionul 
Tineretului şi am cîştigat primii mei bani din muzică... Titel Popovici era o 
persoană foarte meticuloasă şi ordonată în tot ce făcea, fiind întotdeauna 
primul la repetiţie. Cîteodată, în entuziasmul nostru tineresc, se întîmpla 
să întîrziem la repetiţii, lucru care îl supăra foarte mult. Ne luam porţia de 
reproşuri, începînd cu „Am să vă dau afară din orchestră!“; după cîteva 
secunde continua: „Am să vă expulzez din Iaşi!“, iar după o pauză, de 
parcă n‑ar fi fost de ajuns: „Am să vă expulzez din ţară!“. La care eu, 
ascuns după un pupitru, cu o voce timidă îi spuneam: „Maestre, nu s‑ar 
putea să ne expulzezi pe undeva prin America?“. Urma un rîs general şi buna 
dispoziţie revenea ca prin farmec, pentru că Titel nu era un om supărăcios. 
Se muncea cu multă conştiinciozitate la repetiţii, care erau foarte lungi şi 
chiar obositoare. De foarte multe ori, după repetiţii mergeam cu toţii la o 
bere rece şi nişte mititei la grătar pe cărbuni, la Terasa „Casa Vînătorului“, 
şi bineînţeles Titel, care era foarte generos, făcea cinste tuturor, pentru că 
noi eram, ca de obicei, faliţi... A fost perioada în care activitatea lui Titel a 
creat o efervescenţă deosebită în lumea muzicală ieşeană. A cîntat atunci 
în orchestră Virgil Popescu, care era student la Conservator şi avea să 
devină cunoscutul compozitor de azi, şi tot studentă la Conservator era şi 
Anca Parghel, care şi ea a debutat alături de orchestra condusă de Titel. 
Extrem de apreciat, Titel Popovici era într‑o strînsă legătură de colaborare 
cu redactorii muzicali de la Radio Iaşi, printre care aş aminti pe Cornel 
Slătinaru, Eugen Pătraşcu, Cornel Mureşanu, Mircea Verusi, Val Gafta, 
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cu toţii oameni de o mare cultură muzicală şi extraordinari profesionişti, 
promotori în emisiunile lor ai adevăratelor valori. La realizarea acestor 
emisiuni orchestra condusă de Titel participa prin numeroase înregistrări, 
mai ales în perioada Sărbătorilor de iarnă, cînd erau foarte multe emisiuni 
cu profil muzical, mai ales în noaptea de Revelion. Se intra în studioul de 
înregistrare la ora 8‑9 dimineaţa şi se ieşea adesea după miezul nopţii! 
Singura pauză o făceam la prînz, cînd mergeam cu toţii să mîncăm la Terasa 
Sărăriei, în apropiere, cînd ca de obicei Titel plătea toată consumaţia. 
Excelent orchestrator pentru big‑band, a compus numeroase piese de 
referinţă în muzica uşoară, de jazz, romanţe. Persoană sensibilă şi modestă, 
de mare muzicalitate, Titel a marcat o epocă de aur în viaţa muzicală nu 
numai ieşeană, dar şi naţională, alături de fraţii săi Virgil şi Mihai. A fost 
solicitat nu o dată să meargă la Bucureşti, alături de naşul său, magistrul 
Sile Dinicu, la Orchestra Radio‑Televiziunii Române, dar a preferat cu multă 
modestie munca de dascăl la Şcoala populară de arte din Iaşi, unde a activat 
cu devotament pînă în ultima clipă a vieţii. Un alt moment de care‑mi aduc 
aminte cu emoţie şi imensă plăcere, legat de Sile Dinicu, este reprezentat de 
concertele orchestrei conduse de Titel, la care era invitat marele muzician. 
Toată orchestra era parcă vrăjită de personalitatea acestor doi mari artişti! 
Au fost clipe unice, de profunde trăiri muzicale, care s‑au întipărit în memoria 
instrumentiştilor din orchestră. De multe ori, după aceste spectacole am 
avut privilegiul să stau în preajma lor. Se ştia că îndeobşte Titel Popovici nu 
era prea vorbăreţ, dar cu Sile Dinicu avea multe puncte de vedere în comun, 
schimbau diverse idei profesionale, vorbind ore în şir despre muzică. De‑a 
lungul vieţii a avut alături o femeie minunată, pe soţia sa Mimi, care l‑a 
sprijinit în toate demersurile şi care, în perioada cînd a fost bolnav, l‑a 
îngrijit cu dragoste şi devotament. Profesional, mereu alături de Titel a 
fost Traian Mocanu, directorul Şcolii populare de artă din Iaşi, pictor de 
mare valoare, care i‑a facilitat organizarea a numeroase spectacole, găsind 
mereu resurse financiare pentru buna lor desfăşurare, cei doi fiind legaţi de 
o admirabilă prietenie şi admiraţie reciprocă. De altfel, acest om minunat, 
Traian Mocanu, şi doamna Mimi Popovici au reuşit prin strădania lor ca 
Şcoala populară de arte să capete numele lui Titel Popovici, ca un firesc 
omagiu adus maestrului, pentru devotamentul şi munca de o viaţă în slujba 
muzicii şi a nobilei profesiuni de dascăl. Dispariţia lui Titel Popovici a lăsat 
un gol imens, cînd poate aveam mai mult ca oricînd nevoie de el în viaţa 
muzicală... Din păcate, acum nu ne mai rămîne decît să‑i păstrăm o vie 
amintire pentru tot ce a făcut şi să‑i spunem: „Adio, Maestre!“.

Şi pentru că am amintit în cîteva rînduri de Giovana Georgescu, iată 
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versurile, semnate Angela Georgică, la melodia lui Titel Popovici Mai 
scrie‑mi cîte o scrisoare..., lansată de solistă: Prin cîte toamne‑am colindat/ 
Gîndind mereu la tine/ La toată frunza m‑am rugat/ Doamne, să fie bine.../ 
Nimic de tine nu mai ştiu/ Eşti numai amintire/ Dar niciodată nu‑i tîrziu/ 
Să te întorci la mine.../ Mai scrie‑mi cîte o scrisoare/ Mai spune‑mi, dragă, 
ce mai faci/ Cu cine mai priveşti cocorii/ Cînd cade frunza din copaci/ 
Mai scrie‑mi cîte o scrisoare/ Că ţi‑aud glasul mi‑ar părea/ Sau pune‑n 
plic numai o frunză/ Un semn că nu mă uiţi aş vrea/ Mi‑e dor de tine tot 
mai mult/ Te simt mereu aproape/ Dar nu e pasul tău uşor/ E‑o pasăre de 
noapte/ Singurătatea‑i tot mai grea/ Şi clipa e amară/ E noaptea fără nici 
o stea/ Şi dorul meu te cheamă...

În afara elevilor maturi, al căror talent l‑a şlefuit la Şcoala populară de 
arte din Iaşi (cîţiva dintre cei mai cunoscuţi îşi deapănă amintirile în acest 
volum), Titel Popovici a avut „ochi“ (am spune mai degrabă „urechi“!) 
pentru cîţiva copii pe care i‑a descoperit la o vîrstă fragedă. Unii dintre cei 
mai înzestraţi, cum este Ştefan Atîrgoviţoae, îşi continuă ascensiunea şi 
după moarte aceluia care i‑a lansat (astfel, Ştefan se pregăteşte în prezent, 
după decesul celui de‑al doilea compozitor important cu care a lucrat, 
Cornel Fugaru, cu soţia acestuia, Mirela Fugaru, fosta vedetă interpretativă 
a genului). Avem în faţă cîteva diplome primite de elevii săi cei mai 
merituoşi, dar asta nu înseamnă că n‑au mai fost şi alţii: Ema Sînziana 
Alexa s‑a întors la Iaşi cu premiul I decernat ei la festivalul „Nymphea 
Music 2007“ de la Oradea, iar Ştefan Atîrgoviţoae, pe cînd era încă la grupa 
de vîrstă 8‑10 ani, cucerea Trofeul festivalului „Perlele Slănicului“, ediţia I, 
de la Slănic‑Moldova, preşedinte al juriului fiind reputatul compozitor Jolt 
Kerestely. Legat de Ştefan Atîrgoviţoae, „Ziarul de Iaşi“ relata în numărul 
său din 25 martie 2011 că acesta urma să reprezinte România, în luna aprilie 
a acelui an, la marele festival „Sanremo Junior“ din Italia (pe care de altfel 
l‑a şi cîştigat). Component al corului „Luceafărul“ de la Palatul copiilor din 
Iaşi şi elev la Colegiul de artă „Octav Băncilă“, Ştefan a fost selecţionat 
pentru finala concursului din Italia cu melodia lui Jolt Kerestely, În paşi de 
step, o lucrare care i se potrivea foarte bine, avînd în vedere că de patru ani 
era membru al trupei de dans „The Sky“, în cadrul căreia dansa frecvent 
step. În articolul respectiv, mama micuţei vedete povestea: „Ştefan cîntă 
de la 5 ani şi jumătate. Timp de 5 ani s‑a pregătit cu Titel Popovici, la 
Şcoala populară de arte, iar în paralel, 3 ani şi jumătate, cu profesoara 
Anca Apetroae, la Palatul copiilor. De cînd s‑a stins Titel Popovici, Ştefan 
mai este îndrumat de compozitorul Cornel Fugaru (care între timp ne‑a 
părăsit şi el, lăsînd un gol imens în inima micuţului interpret... – N.A.). I s‑a 
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oferit posibilitatea să se pregătească cu dumnealui la Bucureşti în cadrul 
programului „BCR Speranţe“. Este vorba de o bursă. Tot BCR decontează 
biletele de avion, cazarea, ţinuta şi tot ce mai presupune participarea la 
festivalul Sanremo Junior“. În cadrul Galei „BCR Speranţe“ din 2010 
Ştefan a avut şansa să cînte cu Vlad Miriţă, unul din modelele sale, alături 
de Luciano Pavarotti şi Andrea Bocelli. Pregătindu‑se intens, minimum 
2 ore pe zi, cum spuneam, simpaticul Ştefan a triumfat la concursul din 
capitala cîntecului italian, ceea ce i‑a deschis porţile marilor emisiuni TV 
din Peninsulă.

Un alt elev care i‑a adus mari bucurii lui Titel Popovici este Mihai 
Emilian Nechifor, cel care la 11 ani (elev în clasa a V‑a la Colegiul naţional 
de artă „Octav Băncilă“ din Iaşi), după zeci de distincţii naţionale, a cucerit 
în 2006 Trofeul „Grand Prix Moscova“, un festival mondial pentru copii 
şi tineret desfăşurat sub genericul „Deschidere spre Europa“. La festival, 
atenţie, au luat parte 3500 de concurenţi din 30 de ţări, structuraţi pe 
grupele de vîrstă 5‑8, 9‑12 şi 13‑17 ani, din juriu făcînd parte personalităţi 
din Rusia, Franţa, Anglia, Belarus, Austria, Germania, Japonia sau Spania. 
Din cei 3500, 1500 au fost la muzică uşoară, în finală rămînînd doar 17, 
ieşeanul triumfînd autoritar, cu note maxime din partea tuturor membrilor 
juriului! El a fost urmat în clasament de reprezentanţii Rusiei (deci aceştia 
au fost învinşi chiar la ei acasă!), Ucrainei şi Spaniei. Paradoxul abia din 
acea clipă a început, nu degeaba trăim în România: deşi în mod normal ar 
fi trebuit să se califice direct, fără preselecţie, la finala Eurovision Junior, 
găzduită, culmea, de ţara noastră, asta nu s‑a întîmplat, mai mult, i s‑au pus 
tot felul de oprelişti la TVR legate de durata pieselor... Absolvent al Şcolii 
populare de artă din Iaşi, la clasa Titel Popovici, frumuşelul Mihai Emilian 
nu era la prima performanţă, chiar dacă aceasta era cea mai înaltă. Din 
palmaresul său impresionant spicuim: premiul I la Festivalul internaţional 
„Ghiocelul de argint“, premiul special al juriului la festivalul „Ursuleţul 
de aur“ de la Baia‑Mare, Marele Premiu la Festivalul naţional „Suflet de 
stea“ de la Aleşd, două premii speciale, în 2001, şi premiul III în 2003, la 
„Mamaia copiilor“. Mihai este un adevărat fenomen, cîntă la pian, orgă, 
chitară, fluier, muzicuţă, flaut, blockflöte, vioară şi a lansat împreună cu 
sora sa Georgiana Cristina Nechifor nu mai puţin de 4 albume, unul din 
ele conţinînd compoziţii proprii! Marele Premiu de la Moscova i‑a adus 
50.000 de ruble, o excursie gratuită pentru 2 persoane la Tallin, în Estonia, 
o alta, tot pentru 2 persoane, la Treviso, în Italia, plus invitaţia pentru a 
susţine un recital la un mare festival în Ucraina, la Odesa. La Festivalul 
din Rusia elevul maestrului Titel Popovici s‑a prezentat cu 3 piese: „Îmi 
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spune inima“ de Valentin Grigoriu, „Şansa e de partea ta“ de Constantin 
Ungureanu (trebuie găsit alt titlu, există un mare şlagăr al lui Ionel Tudor, 
„Şansa e de partea mea“, lansat de Luminiţa Anghel, deci se pot face 
confuzii) şi cea care a ridicat juriul în picioare în marea finală, „Clopote 
albe, clopote negre“ de George Natsis. Festivitatea de premiere a avut loc 
în sala mare de conferinţe preşedintelui Rusiei, de la Kremlin.

Pe drept cuvînt, unul din capitolele cele mai consistente ale acestui 
volum este consacrat preocupărilor lui Titel Popovici legate de jazz, la care 
ne‑am mai referit în cîteva rînduri, fiindcă dragostea pentru jazz străbate „ca 
un fir roşu“, cum se spunea pe vremuri, viaţa şi cariera muzicianului. Visul 
muzicianului a fost de altfel să facă din Iaşi o Capitală a muzicii uşoare şi a 
jazz‑ului şi nu o dată, prin strădanii uriaşe, a reuşit, colecţia de afişe pe care 
v‑o facem parţial cunoscută în „addenda“ stînd mărturie. Într‑o relatare din 
revista „Cronica“ pe marginea concertelor de jazz din mai 1978 de la Iaşi 
se preciza cît se poate de clar rolul jucat de Titel Popovici în edificarea 
unei şcoli locale de gen, dar şi în aducerea pe scenele ieşene a marilor 
valori naţionale: Încercările ieşene în materie de jazz sînt legate, în ultimul 
deceniu, de numele compozitorului, profesorului şi şefului de orchestră Titel 
Popovici, care a dat numele său middle band‑ului pe care‑l conduce, sub 
auspiciile Şcolii populare de arte din Iaşi. De aceea, publicul cunoscător 
şi „consumator“ al muzicii de jazz s‑a bucurat la vederea afişului care 
anunţa „primul concert de muzică de jazz organizat la Iaşi cu o formaţie 
locală“! Evident, acorduri de jazz, chiar formaţii cunoscute, au mai fost 
auzite aici, în diverse spectacole de „varietăţi“, dar, concertistic, acesta 
a fost, fără îndoială, primul astfel de show. Orchestra Titel Popovici, în 
formulă restrînsă, a inclus pe cei trei fraţi Popovici (Titel‑pian, Virgil‑sax, 
clarinet, Mihai‑baterie), cunoscuţi de la festivalurile de jazz de la Ploieşti 
şi Sibiu, aflaţi în fruntea topurilor interne ale instrumentiştilor, alături de 
alţi instrumentişti valoroşi: Marius Creţu‑sax, vioară, Dumitru Varvaroiu şi 
Viorel Barbu‑trompetă, Marcel Maxim‑trombon, Costel Ulinici‑contrabas, 
Valeriu Pavel‑percuţie, vocal. Împreună au format un ansamblu „middle 
band“, formulă medie care, datorită calităţilor interpretative ale 
instrumentiştilor, a acoperit o arie largă a genului. Gîndit unitar, sub forma 
unei incursiuni muzicale abil conduse de un agreabil comperaj, concertul 
a făcut o interesantă trecere prin diverse stiluri, de la clasicul dixie la 
jazz‑ul simfonic al lui George Gershwin, pînă la aranjamentele moderne 
ale unui Jerry Herman, Paul Desmond sau Titel Popovici. Remarcabilă, 
în acest sens, a fost uşurinţa cu care instrumentiştii au parcurs un 
„itinerar“ destul de dificil sub raport interpretativ, în care au excelat mai 
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toate compartimentele, fără excepţie. Mult aplaudate de public au fost 
improvizaţiile, bine încadrate stilistic, ale saxofoniştilor Virgil Popovici şi 
Marius Creţu, care au demonstrat reale calităţi de virtuozitate şi, pe o mai 
mică întindere, ale tuturor celorlalţi instrumentişti...O prezenţă notabilă şi 
în mare măsură originală, mezzosoprana Operei Române din Iaşi Camelia 
Şotrin‑Pascu a interpretat o minunată piesă „leggera“ a lui Titel Popovici, 
pe un text bine alcătuit de Eliza Florescu. „Extraordinarul“ formaţiei lui 
Titel Popovici a readus astfel pe scenă unul dintre genurile muzicale mult 
gustate de public, jazz‑ul, care, bucurîndu‑se de o interpretare bună, în care 
au excelat solo‑urile instrumentale şi vocale şi, nu mai puţin, de o bună 
sudură între compartimente realizată de Titel Popovici ca dirijor, a fost 
aplaudat minute în şir de cei prezenţi. Omogenitatea de care se aminteşte 
se datora zecilor de ore de repetiţii şi orchestraţiilor măiestre elaborate de 
Titel Popovici pentru fiecare compartiment.

Tot în 1978 se desfăşurase la Sibiu, în martie, a 8‑a ediţie a celei mai 
importante manifestări de gen, Festivalul naţional de jazz: 18 ore de muzică, 
19 formaţii din 6 oraşe, în cele 3 seri. Ziarele vremii consemnau: Fără 
să fie umbriţi deocamdată, au evoluat la posibilităţi maxime „monştrii 
sacri“ ai jazz‑ului românesc: Sile Dinicu şi excelenta sa echipă, foarte 
omogenul şi seriosul Dixie şi Big‑Band al Casei Armatei clujene, Marius 
Popp, Eugen Gondi, Titel Popovici, Dan Mizrahy, Johnny Răducanu...
Iaşii au trimis singurele combo‑uri de jazz clasic: sextetul Titel Popovici 
(într‑o nouă formulă) şi trio‑ul excelentului pianist Ion Baciu (18 ani!). 
Aşadar, încă din 1978 Titel Popovici era considerat un „monstru sacru“ al 
jazz‑ului autohton. Un alt martor al ediţiei respective a festivalului sibian 
a fost ceva mai critic, remarcînd puţine dintre cele 19 formaţii, tocmai 
de aceea elogiile la adresa orchestrei ieşene capătă şi mai multă greutate: 
Seara a fost încheiată magistral de grupul lui Titel Popovici, compus din 
Titel Popovici‑pian, Virgil Popovici‑sax tenor, Mihai Popovici‑baterie, 
Marius Creţu‑vioară şi sax alto, Marcel Maxim‑trombon, Constantin 
Ulinici‑chitară bas şi contrabas, Valeriu Pavel‑percuţie. A fost primul 
grup care a făcut jazz curat, fără experimente şi sofisticării. Un sunet 
stricat de festele amplificării sălii şi de inginerul de sunet, care a produs 
şi o maximă: „Doar nu vreţi să vă amplific şi contrabasul?!“. Din acest 
motiv basistul Costel Ulinici nu şi‑a putut pune în valoare marele talent. 
Sîntem siguri că dacă ar fi avut chitara sa şi nu una de împrumut, Ulinici 
s‑ar fi detaşat ca unul dintre cei mai valoroşi instrumentişti prezenţi la 
festival. Marcel Maxim şi Marius Creţu ne‑au impresionat, dovedindu‑se 
foarte stăpîni pe instrumentele lor. Despre fraţii Popovici nu e nevoie să 
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mai vorbim, pentru că ei întrunesc calităţile profesionistului. O prezenţă 
deosebită, foarte „energică“ – percuţionistul Valeriu Pavel, probabil cel 
mai popular instrumentist prezent pe scena Casei de cultură a sindicatelor.

În primăvara anului 1980, pe scena Casei de cultură a tineretului şi 
studenţilor din Iaşi, big‑band‑ul condus de Titel Popovici a susţinut, 
pentru prima dată în cadrul „Festivalului muzicii româneşti“, un recital 
de jazz, o iniţiativă salutată de toţi melomanii ieşeni. Alcătuit din studenţi 
şi absolvenţi ai Conservatorului ieşean, big‑band‑ul a dovedit maturitate 
interpretativă, acurateţe în acompaniament, supleţe ritmică şi o entuziastă 
pasiune pentru jazz. Repertoriul, ales cu bun gust şi pricepere de Titel 
Popovici, a pus în valoare piese de Sile Dinicu, Laurenţiu Profeta, Vasile 
Spătărelu, Johnny Răducanu şi Titel Popovici, evidenţiind o dată în plus 
valenţele jazz‑istice ale unor piese de muzică uşoară. Între solişti s‑au 
remarcat în mod deosebit saxofonistul Virgil Popovici, un improvizator 
desăvîrşit, ale cărui solo‑uri au imprimat mult dinamism şi antren întregului 
concert, şi Anca Parghel, cîntăreaţă cu multe disponibilităţi pentru jazz, 
care a interpretat cu sensibilitate şi cu un excelent simţ ritmic o serie de 
piese îndelung aplaudate de public. Trebuie să notăm, de asemenea, printre 
meritele acestui concert calitatea şi măiestria aranjamentelor orchestrale, 
toate fiind semnate de Titel Popovici, ca şi siguranţa şi promptitudinea cu 
care a fost condus întregul ansamblu – conchidea, în „Flacăra Iaşului“, 
regretatul specialist Eugen Pătraşcu.

Într‑un articol‑portret, Alina Sava îi numea „fraţii jazz“ şi chiar aşa 
este. Titel, Mihai şi Virgil Popovici sînt emblematici pentru jazz‑ul ieşean, 
au devenit celebri în oraş încă de pe vremea cînd jazz‑ul era considerat o 
muzică „decadentă“. Chestionaţi de ofiţeri ai fostei Securităţi, cenzuraţi de 
regimul strict al televiziunii, persecutaţi de profesorii de la Conservator, 
dar căutaţi şi apreciaţi pentru talentul lor la festivalurile din ţară şi de peste 
hotare, cei trei fraţi şi‑au legat existenţa de jazz şi nu întîmplător unul 
din nepoţii lui Titel, Cristian, duce mai departe această glorioasă ştafetă. 
Jazz‑ul i‑a unit mai bine de patru decenii, chiar dacă au, firesc, caractere 
şi personalităţi diferite. Au cîntat împreună o viaţă în restaurante, fiind 
aplaudaţi şi recunoscuţi ca alcătuind osatura singurei formaţii de valoare 
din Moldova acelor ani. Întrunirile anuale ale iubitorilor de jazz, dar şi de 
muzică uşoară, au fost pentru ei tot atîtea ocazii de a‑şi face prieteni, între 
cei mai apropiaţi fiind Sile Dinicu, Aura Urziceanu, Anda Călugăreanu, 
Margareta Pâslaru. O performanţă de neuitat o constituie participarea la 
festivalul internaţional de la Přerov, din Cehoslovacia, unde au fost distinşi 
cu medalia de bronz, participare despre care Titel Popovici îşi amintea: 
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Acolo se aflau cele mai bune 20 de formaţii de jazz din Europa şi, cînd am 
auzit cum cîntau, efectiv ne‑am speriat! Dar muzica noastră cu influenţe 
folclorice şi tempo‑ul infernal în care am cîntat i‑a convins că merităm să 
fim apreciaţi. Ascensiunea fraţilor Popovici a însemnat un drum presărat 
cu piedici ridicate de mentalităţi învechite, într‑un regim care nu prea vedea 
cu ochi buni „americănismele“. Abia în 1970, la iniţiativa directorului 
Filarmonicii, reputatul dirijor Ion Baciu, a fost posibilă organizarea 
primului concert important de jazz şi muzică uşoară. Instrumentiştii 
erau de‑a dreptul uimiţi şi se uitau la partituri ca la ceva ciudat – îşi 
continua relatarea eroul cărţii de faţă. În ciuda convingerilor comuniste ale 
profesorilor de la Conservator, jazz‑ul se asculta pe ferite în restaurante, 
gustat fiind, alături de un pahar de vin bun (de care Iaşii n‑au dus niciodată 
lipsă!), pînă la ore tîrzii... Cum scriam ceva mai sus, dinastia Popovici are 
un nou descendent, cu aceeaşi pasiune, dar cu aceleaşi probleme pentru 
supravieţuirea artistică, paradoxal, ca în urmă cu cinci decenii. Cu CD‑ul 
editat în 2002, Cristian Popovici şi formaţia din care făcea parte, „Iassy 
University Jazz Band“, s‑au bucurat de o frumoasă primire în Germania, 
din păcate tînărul muzician se vedea nevoit să declare cu amărăciune: 
Noi vrem să susţinem o seară pe săptămînă concerte live, dar lumea 
s‑a dezobişnuit să asculte o astfel de muzică, aşa încît localul care ne 
găzduieşte, discoteca „Extasy“, nu poate decît să iasă în pierdere... Dar 
de ce să ne mirăm? Liderul „clanului Popovici“, Titel Popovici, membru 
al Uniunii compozitorilor şi muzicologilor, autor al peste 400 de piese, 
se simţea trecut mereu trecut pe „lista de rezerve“ cînd mergea pentru 
înregistrări la Bucureşti... Amărăciunea acestui mare descoperitor de 
talente, în egală măsură unul din puţinii compozitori şi orchestratori pentru 
orchestre de tip big‑band, era uriaşă: Cu mult timp în urmă am organizat 
la Iaşi un festival pentru elevi, „Vlăstarele cîntecului“, unde s‑a remarcat 
Nicu Alifantis. Dar fiindcă am ales să rămîn în provincie am fost dat la o 
parte... La Bucureşti fiecare are „pila“ lui şi e aproape imposibil să faci 
o înregistrare în mai puţin de un an, în timp ce alţii, veniţi din Capitală, 
sînt trecuţi în capul listei...

Cu toate cele 2 ore de emisie TV pe zi, lipsa alimentelor, frigul din case 
şi evident şi din sălile de concert, jazz‑ul a fost considerat de autorităţile 
comuniste mai puţin nociv decît rockul, dovadă că în chiar anul 1989 
festivalul de la Sibiu avea un caracter internaţional şi dura nu mai puţin de 5 
zile. Alături de cîţiva din cei mai importanţi jazz‑men români şi de oaspeţii 
din R.D. Germană, Bulgaria, R.F.G., Franţa (faimosul Didier Lockwood), 
Cehoslovacia, Polonia, URSS şi Anglia, Titel Popovici (pian, leader) n‑a 
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lipsit nici de la acea ediţie, în cadrul unui sextet care‑i mai includea pe 
fraţii săi Virgil (sax tenor) şi Mihai (baterie), dar şi pe Liviu Mărculescu 
(trombon), Ioan Leonte (trompetă), Vasile Marian (bass). Pe unii dintre cei 
de mai sus îi vom reîntîlni alături de Titel peste mulţi ani, în 2005, cînd 
muzicianul a dat încă o dată o lecţie de jazz autentic în proiectul intitulat 
„Jazz...în cartier“, desfăşurat duminică 6 noiembrie, la orele 17, la Pizzeria 
„Diavolo“ de pe Bd. Independenţei din Iaşi. Interesant este faptul că afişul 
anunţa „Intrarea liberă“, semn că iniţiatorii, între care şi trombonistul Liviu 
Mărculescu, găsiseră sponsori. Alături de pianistul Titel Popovici şi de 
Mărculescu, din formula de atunci mai făceau parte Ion Leonte (trompetă), 
Edi Taras (bass), Mihai Popovici (baterie), Cristina Mihăilescu (voce).

În vara anului 2003, cunoscutul specialist Alex Vasiliu publica în 
„Ziarul de Iaşi“ un articol purtînd titlul „Virtuţile unui muzician aparte“, 
consacrat, se înţelege, lui Titel Popovici. Un portret convingător, dezvăluind 
întreaga personalitate a unui artist de mare complexitate, adevărată 
emblemă a jazz‑ului românesc: Istoria muzicii uşoare şi de jazz din Iaşii 
ultimei jumătăţi de secol XX e aproape gata scrisă. Titel Popovici păstrează 
în diplomatul, biblioteca şi memoria sa documente, mărturii, amintiri pe 
care tot mai puţini le cunosc. Deja ordonate încă de acum zece ani într‑o 
lucrare de grad didactic I ce ar merita tipărită, informaţiile strînse de Titel 
Popovici pot alcătui imaginea evoluţiei unor genuri muzicale considerate 
de unii marginale „marii muzici“. Dar dacă asculţi cu atenţie melodiile 
de muzică uşoară, cîntecele de petrecere, romanţele şi creaţiile de jazz pe 
care le‑a semnat, ajungi să‑ţi clarifici prin comparaţie multe idei despre 
starea de azi a genurilor respective. Fără a glorifica trecutul în dauna 
prezentului, voi sublinia virtuţile care îl reprezintă pe muzician: ştiinţa de 
carte, pasiunea şi generozitatea... Titel Popovici a optat pentru muzica 
uşoară şi jazz. Grea alegere în anii ’58‑’60. Frumuseţea reuniunilor 
dansante ori a programelor muzicale de la grădinile şi restaurantele 
cunoscute ale Iaşilor a fost întinată de atitudinea unor persoane cu „grad“, 
care puneau întrebări („de ce jazz?“, „de ce se numeşte formaţia voastră 
„Sincopa“?“) şi dispuneau arestări. În vremea cînd melodia lui Soloviov 
Sedoi „Serile deasupra Moscovei“ era semnalul postului naţional de radio 
al fostei Uniuni Sovietice, nu puteai fi decît un duşman dacă o cîntai cu 
swing şi cu armonii specifice jazz‑ului. Dar pasiunea pentru jazz a fost 
mare şi, pentru mulţi, postul de radio „Vocea Americii“ a rămas nu atît 
sursa de ştiri politice, cît „universitatea de jazz a Europei de Est“, cum a 
fost numită neuitata emisiune nocturnă transmisă timp de aproape 50 de 
ani prin grija lui Willis Conover! Pasiunea, încăpăţînarea, cunoştinţele 
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muzicale, diplomaţia şi spiritul organizatoric ale lui Titel Popovici au dat 
rezultate. Formaţia sa, din care nu au lipsit niciodată fraţii Virgil şi Mihai, 
a putut fi ascultată an de an la primele festivaluri naţionale de jazz ale 
Ploieştilor (1969‑1971) şi la festivalurile Sibiului. Excelent cunoscător 
al tipurilor de scriitură pentru orchestre de muzică uşoară şi pentru 
ansambluri de jazz (big‑band), Titel Popovici s‑a bucurat de aprecierea lui 
Sile Dinicu. Dacă în anii comunismului a fost posibil ca unele persoane să 
fie considerate adevărate instituţii, Sile Dinicu este un exemplu. Timp de 
decenii, el s‑a distins ca dirijor şi aranjor al orchestrei de muzică uşoară 
a Radioteleviziunii. Poate vă amintiţi silueta şi chipul lui de conducător 
american de big‑band. Avea o prestanţă şi o eleganţă în mişcări, în gesturile 
dirijorale, care mă duceau cu gîndul la Duke Ellington sau Quincy Jones. 
Titel Popovici a fost unul din preferaţii lui Sile Dinicu, de aceea primea 
invitaţii să participe ca pianist şi aranjor la festivalurile de la Mamaia sau 
la primele ediţii ale „Cerbului de aur“ de la Braşov. La Iaşi, Titel a făcut 
multe pentru jazz. A fost secretarul clubului de la Casa studenţilor. În 1974 a 
organizat, împreună cu regretatul Eugen Pătraşcu, acea conferinţă despre 
jazz a lui Richard Oschanitzky, rămasă de pomină în amintirea studenţilor 
şi a muzicienilor care au avut norocul să fie atunci de faţă. Cu o răbdare şi 
o dăruire profesională rar întîlnite, Titel Popovici i‑a învăţat pe mulţi tineri 
cum şi ce să cînte. Lista celor care îi datorează începutul carierei de solist 
este impresionantă. Îi voi aminti acum doar pe George Enache, Carmen 
Rădulescu, Theodora Popa‑Enache, Diana Spînu, Anca Parghel. Voci care 
s‑au impus pe scenele ţării, au rămas în memoria magnetică, au avut parte 
şi de recunoaştere internaţională.

Inclusiv în paragraful anterior s‑a amintit de vocaţia de descoperitor de 
talente a maestrului Titel Popovici, care şi‑a pus cu generozitate experienţa 
şi cunoştinţele muzicale în slujba unor tineri înzestraţi. Despre Ramona 
Hîrţan, copilul‑minune de care Titel era atît de mîndru, am mai scris, dar 
este momentul ca ea însăşi să ne spună ce a însemnat pentru ea întîlnirea cu 
profesorul care i‑a schimbat viaţa: Pe domnul Titel Popovici l‑am întîlnit 
prima oară cînd aveam 5 ani şi un pic. Sinceră să fiu, nu îmi amintesc 
foarte multe de atunci, ştiu doar că la început m‑a refuzat, spunînd că el 
nu a mai avut niciodată elevi atît de mici şi că nu are răbdarea necesară 
să mă înveţe şi să‑mi explice pînă înţeleg anumite melodii, totuşi a avut 
marea bunăvoinţă să mă lase să cînt o piesă la alegere. Am cîntat „Fată 
dragă“, piesa compusă de Şerban Georgescu pentru Mădălina Manole; 
domnul profesor a rămas impresionat de calităţile mele vocale, aşa încît 
m‑a înscris la cursurile dumnealui, fără să mai spună nimic, ba chiar mi‑a 
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sugerat să studiez şi un instrument. Ţinînd cont că dînsul era un pianist 
desăvîrşit, am ales să fac atît cursurile vocale de muzică uşoară şi jazz, cît 
şi de pian. În tot acest timp cît am fost eleva maestrului dânsul a dat dovadă 
de prea multă răbdare, s‑a purtat cu mine ca şi cum aş fi fost copilul lui; 
la un moment dat, cînd am mai crescut, chiar rîdeam pe această temă, îmi 
spunea că ar vrea să mă înfieze. Mergeam la şcoală cu o extraordinară 
plăcere, ba chiar stăteam şi peste program, pînă pe la 9‑10 seara, şi nu 
făceam altceva decît să cînt la pian... Dacă nu ar fi fost domnul Titel 
Popovici nu aş fi descoperit niciodată dragostea pentru muzică, cred că a 
avut acest har, să ne facă pe toţi să fim îndrăgostiţi de orice melodie. Cînd 
eram supărată, în loc să mă închid în cameră şi să plîng fugeam repede 
la orgă şi cîntam prima mea melodie predată de maestru. Am participat în 
anul 2000 la emisiunea „Bravo Bravissimo“ de la Televiziunea Română, 
într‑un duet cu dumnealui, la două piane, dar şi la TVR Iaşi la mai multe 
emisiuni televizate. Sînt de părere că niciodată nu am să mai întîlnesc aşa 
un profesor, care să aibă atîta răbdare cu mine, să fie atît de calm şi să ştie 
să explice atît de bine. Îi voi fi mereu recunoscătoare pentru tot ce a făcut 
pentru mine, dar îmi pare extrem de rău că nu am putut să‑i mulţumesc 
prin reuşitele mele, cît a fost în viaţă. Simt şi ştiu că o să mă ajute şi de 
acolo de Sus să îmi urmez visul şi să fiu, aşa cum îşi dorea şi el, o artistă în 
adevăratul sens al cuvîntului!.

Alte cîteva afişe din colecţia pusă la dispoziţia mea cu atîta amabilitate 
de doamna Mimi Popovici, văduva artistului, ne dezvăluie activitatea 
intensă a muzicianului. Astfel, pe 13 noiembrie 2008, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Iaşi, Şcoala populară de arte din Iaşi (care şi ea aniversa 
54 de ani de la înfiinţare) a organizat Concertul extraordinar de varietăţi 
muzicale „Blues pentru Iaşi“, pentru a sărbători 50 de ani de activitate a 
profesorului, compozitorului şi dirijorului Titel Popovici. Co‑organizatori au 
fost Universitatea de artă „George Enescu“, TVR Iaşi, Radio Iaşi, Primăria 
şi Consiliul judeţean Iaşi. Prezentat de Cristina Spînu şi Alex Vasiliu, 
concertul, de care am mai amintit în acest volum, a fost de o mare diversitate, 
incluzînd jazz, muzică uşoară, romanţe, canţonete, prelucrări clasice şi de 
folclor, momente vesele, acestea din urmă fiind apanajul cunoscutului actor 
şi cîntăreţ Cristian Popescu, între altele cu gustate imitaţii după Tom Jones, 
Engelbert Humperdinck, Adriano Celentano, dar şi după celebri actori 
români. În program, alături de creaţii ale unor compozitori străini faimoşi, au 
figurat şi lucrări semnate de George Grigoriu, Sile Dinicu şi Titel Popovici, 
aduse la microfon de solişti care au fost, cu toţii, elevi ai maestrului: George 
Enache, Constantin Florescu, Carmen Rădulescu, Nina Cuciuc, Nicoleta 
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Opaiţ, Ema Alexa, Cristina Mihăilescu, Mihaela Mihăilă, Ştefana Pascaru, 
Maricel Verdeş. Pe 30 martie 2009 a avut loc, în Capitală, la sala ARCUB, 
una din ultimele recunoaşteri naţionale ale lui Titel Popovici, în cadrul Galei 
premiilor de jazz, ediţia a VI‑a (Premiile Fundaţiei „Muzza“ – realizator 
şi prezentator Alexandru Şipa), el fiind laureat după un an 2008 foarte 
bun; gala a avut loc sub auspiciile Uniunii compozitorilor şi muzicologilor 
din România. Acelaşi Alexandru Şipa şi‑a pus semnătura ca realizator pe 
concertul extraordinar de jazz „In memoriam Sile Dinicu – Dan Mîndrilă – 
Ion Cristinoiu“, desfăşurat pe scena Studioului de concerte „Mihail Jora“, 
în organizarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a ARCUB. Prezentat 
de Florian Lungu, concertul a avut drept protagonist big‑band‑ul Radio, 
dirijat de Ionel Tudor, Titel Popovici fiind invitat special, alături de Tom 
Smith (SUA), Nicolas Simion (Germania), Johnny Răducanu, Marius Popp, 
Mircea Tiberian, Garbis Dedeian. Un alt proiect jazz‑istic remarcabil a 
fost cel intitulat „Inedit Jazz Reunion“, organizat de Mărculescu & Anghel 
Simbol Media şi Andrei Fărcăşel, sub egida TVR Iaşi la Complexul AP. 
Cotnari, din bd. Socola 16. Pus sub genericul „Jazz‑ul va fi muzica cultă 
a secolului XXI“ (citat din Michel Petruccianni), evenimentul a avut 
prezentatori specializaţi respectaţi – Florian Lungu, Alex Vasiliu, Mihaela 
Mărculescu – precum şi o sonorizare profesionistă – „Pro Sound“ (Cristi 
Gârlea). S‑au cîntat ragtime, swing, free jazz, ethno jazz, be‑bop, jazz rock, 
gipsy jazz, rhythm & blues, samba, bossanova, funky, Titel Popovici fiind 
invitat de onoare, alături de Johnny Răducanu şi Liviu Butoi.

Ceva mai devreme am amintit de spectacolul aniversar „Titel – 50“, 
unde invitat de onoare a fost actorul şi cîntăreţul Cristian Popescu (cine 
poate uita marile şlagăre scrise pentru el de George Grigoriu? Se cîntă 
an de an, de către tinerii concurenţi, la festivalul de la Brăila ce poartă 
numele reputatului compozitor). Interpretul are şi el un gînd afectuos 
pentru muzician, pe care ni l‑a încredinţat „cu o lacrimă şi un gînd pios“: 
Prietenul nostru Titel Popovici a fost un om de excepţie. Modest, bonom, 
blînd, cu vorba molcomă şi dulce, specifică Tîrgului Ieşilor. Talentat 
peste poate, pianist virtuoz, compozitor de o fineţe lirică deosebită, 
pedagog excelent, care a contribuit la şlefuirea multor talente devenite 
artişti de renume. Prietenos, grijuliu, un om de cuvînt pe care te puteai 
baza, gata oricînd să‑ţi sară în ajutor profesional, dacă era necesar. Pe 
noi ne‑a ţinut departe distanţa dintre oraşele Braşov şi Iaşi, dar ea era 
diminuată de convorbirile telefonice pe care le aveam aproape săptămînal.  
Am înregistrat la Radiodifuziunea Română, cu orchestra condusă de 
maestrul Sile Dinicu, piesa lui Titel Popovici pe versurile lui Costel Popa 
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intitulată „Te strig fără cuvînt“, un cîntec de o factură lirică deosebită, cu 
o linie melodică de mare fineţe, pe care am inclus‑o pe CD‑ul meu editat de 
casa de discuri Electrecord, ea făcînd parte din patrimoniul repertoriului 
meu. În anul 2008 am fost invitat la Iaşi de Titel Popovici şi de directorul 
Şcolii populare de arte, Traian Mocanu, pictor de mare valoare, pentru un 
recital în cadrul spectacolului aniversar dat cu ocazia împlinirii a 54 de ani 
de existenţă a Şcolii populare de arte din Iaşi şi a 50 de activitate artistică 
a lui Titel Popovici. Cu acea ocazie am fost acompaniat de orchestra 
înfiinţată şi dirijată de Titel, care a fost şi un orchestrator de excepţie. Am 
aflat recent cu bucurie că directorul Traian Mocanu a făcut generosul gest 
de a conferi Şcolii populare de arte numele lui Titel Popovici, gest pe care 
muzicianul îl merita cu prisosinţă. Titel Popovici intră în cartea de aur a 
muzicii uşoare româneşti, pe care o onorează cu talentul său de excepţie. 
A fost un artist de marcă, a cărui creaţie va dăinui de‑a lungul timpului!.

Aproape că n‑a fost lună în care, la Iaşi sau într‑un alt colţ al ţării, 
Titel Popovici să nu se fi străduit să apropie jazz‑ul de marele public, 
recurgînd nu o dată în acest sens la o muzică mai accesibilă, mai agreabilă, 
fiind un promotor inspirat al acestui gen. Într‑o zi friguroasă de ianuarie, 
Centrul cultural francez din Iaşi invita publicul la un concert cu intrare 
liberă susţinut de pianistul Titel Popovici şi invitaţii săi: Virgil Popovici 
(saxofon, clarinet), Liviu Mărculescu (trombon), Viorel Ungureanu (chitară 
solo), Dan Spînu (chitară bas), Mihai Popovici (baterie), Mihaela Ajităriţei 
şi Marcela Buruian (voce). Adevărată legendă a jazz‑ului românesc, 
Titel Popovici a lansat pe orbita consacrării pe Anca Parghel, Theodora 
Popa‑Enache (devenită ulterior solistă permanentă a lui Johnny Răducanu), 
Octavia Ocu, Marcela Buruian, Johnny Amarandei (trombon), Virgil 
Popescu, Victor Huminic şi Hans Graur (chitară bas), Viorel Ungureanu 
şi Paul Babici (chitară solo), pentru a ne opri doar la cîteva nume. Titel a 
fost cel mai mare dintre cei 3 fraţi. Virgil (saxofon) s‑a născut în 1943 la 
Iaşi, fiind un mare admirator al lui Benny Goodman şi John Coltrane, iar 
mezinul, Mihai (baterie), născut în 1946 la Iaşi, este discipol al lui Blakey 
şi un excelent acompaniator de swing, dar şi un solist valoros. Lansaţi în 
anii ’60, fraţii Popovici excelează în repertoriul de tip swing, putîndu‑se 
lăuda cu faptul că au fost singurii instrumentişti invitaţi de 10 ori la rînd 
la festivalul de jazz de la Sibiu. Din păcate, deşi este o formaţie respectată 
pe plan naţional şi internaţional, nu se poate mîndri cu nici un album 
discografic propriu! Mare păcat, fiindcă Titel şi fraţii săi au întemeiat o 
adevărată şcoală ieşeană de jazz. Din fericire, CD‑ul ataşat acestei cărţi 
gravează cîteva dintre creaţiile reprezentative ale lui Titel Popovici, reunite 
într‑un album pe care compozitorul şi l‑a dorit atît de mult în timpul vieţii!
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Sediul Şcolii populare de arte din Iaşi a fost revendicat în 2006 de firma 
E‑ON! Nu ne mai miră nimic în România de azi, cînd după atîţia ani de la 
Revoluţie tot mai apar diverşi „moştenitori“ care evacuează şcoli, spitale, 
muzee sau intenţionează să arunce în stradă oameni de mare valoare, ajunşi 
la vîrste patriarhale, cum este cazul marelui compozitor Temistocle Popa, 
umilit la vîrsta de 91 de ani...Soluţia în acel moment era un alt sediu, mai 
mare ce‑i drept, în clădirea „Tehnoton“, dar dacă într‑o ţară cu legi atît 
de strîmbe (atunci cînd nu sînt inexistente) şi acolo apare într‑o bună zi 
un „revendicator“? Titel Popovici a devenit profesor aici încă din 1975 şi 
a instruit de atunci sute, poate mii de tineri talentaţi, dar care nu au avut 
posibilitatea să facă studii muzicale. Clasa sa număra în jur de 20 de elevi, 
studenţi sau salariaţi, înghesuiţi care‑cum într‑o cameră micuţă de la sediul 
Şcolii populare de arte din cartierul Bularga, de la marginea Iaşilor (e clar 
că numai pasionaţii băteau drumul pînă acolo!). Iată o imagine surprinsă 
într‑un cotidian central: „În camera mică stau pitite multe instrumente. 
Începe recitalul, pentru un public de... două persoane. Profesorul stă la pian 
şi priveşte spre eleva care îşi pregăteşte vocea. Încăperea se umple de sunete 
de romanţă. După fiecare melodie, două perechi de palme aplaudă încîntate. 
Venită tocmai de la Sighişoara, mama elevei este atît de emoţionată încît 
nu‑şi poate opri lacrimile....“

Acum cîţiva ani nu ştiam nici să casc gura, glumeşte Nicoleta Opaiţ. 
Studentă la Facultatea de litere de la Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iaşi, a 
venit tocmai din Ardeal pentru a urma cursurile Şcolii populare de arte din 
Iaşi, dar a trebuit să aştepte, fiindcă nu mai erau locuri libere. Abia în anul II 
de studenţie s‑a putut înscrie la clasa profesorului Titel Popovici. În toamna 
anului 2006, Nicoleta Opaiţ avea să participe pentru prima oară la festivalul 
„Crizantema de aur“ de la Tîrgovişte, impresiile sale trădînd un caracter 
puternic şi multă determinare: Sînt mulţumită de prestaţia mea, am fost 
foarte bine pregătită. Eu am un alt stil, probabil s‑a simţit jazz‑ul în vocea 
mea, nu am fost în „tiparul“ de romanţă“. N‑a luat atunci nici un premiu, 
dar, aşa cum se va vedea, şi‑a impus ulterior numele între protagoniştii 
festivalului naţional al romanţei. Şi atunci, în 2006, Titel Popovici tot mai 
visa să poată organiza un mare festival de muzică uşoară la Iaşi, sperînd să 
fie atraşi sponsori importanţi: Se trece cu uşurinţă peste criteriul esenţial, 
talentul. Cum este şi în viaţă, non‑valorile întrec, din păcate, valorile. 
Dacă eşti talentat trebuie să ai şansa să fii sprijinit...

Nicoleta Opaiţ, la care ne‑am referit anterior, a fost nu numai una dintre 
elevele preferate ale lui Titel Popovici, dar şi o ziaristă talentată, încă de 
pe băncile facultăţii. Grăitor este un interviu pe care l‑a luat maestrului său 
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şi publicat în „Opinia studenţească“; publicăm un fragment consistent din 
dialogul purtat cu profesorul său, „artistul care nu alerga după publicitate“:

„Mă îndrept cu emoţie spre Şcoala de arte, urc scările înguste care duc 
spre sălile de clasă şi de îndată mă învăluie vraja acordurilor de jazz. Nu îmi 
este greu să recunosc în linia melodică „stilul Titel Popovici“. „Maestrul 
Titel“, cum îl numesc apropiaţii şi colegii de formaţie, stă la pian, ca de 
obicei, înconjurat de partituri. Compune. Priveşte lung partitura, ţinînd 
un creion în mînă. Îi cuprind cu privirea statura destul de impunătoare, 
figura serioasă, la prima vedere imobilă, şi mă întreb de unde atîta 
sensibilitate melodică, atîta izbucnire de cîntec şi armonii dintr‑o tăcere 
aproape strivitoare, din care cu greu răzbat cuvintele unei fraze eliptice, 
abia duse pînă la capăt? Dar cînd se aşează la pian se transfigurează total, 
chipul i se luminează cu un zîmbet aproape ştrengăresc, care dezleagă 
toate misterele. Se pare că prin muzică reuşeşte să spună mai mult decît 
pot exprima cuvintele. Nu‑i plac vorbele mari şi sofisticate, nu‑i place să 
i se facă publicitate: Titel Popovici, un nume atît de mare pentru lumea 
jazz‑ului şi atît de puţin cunoscut de public.

– Aveţi o compoziţie cu titlul „Cea mai frumoasă toamnă“. A fost 
această toamnă pe măsura aşteptărilor Dvs. ?

– Această toamnă a fost încununată de premiul I pe care l‑am obţinut 
la festivalul de romanţe „Crizantema de aur“ de la Tîrgovişte, la secţiunea 
Creaţie, cu „Icoana amintirii tale“, pe versurile Angelei Georgică. Am 
participat de nenumărate ori la acest festival, în calitate de concurent sau 
de membru al juriului, de aceea îl consider evenimentul cel mai important 
al toamnei. Apoi am luat parte la a 13‑a sesiune a proiectului cultural 
„Jazz în...cartier“, unde am cîntat atît piese din repertoriul internaţional, 
cît şi compoziţii proprii.

– De unde pasiunea pentru jazz?
– Jazz‑ul mi‑a plăcut dintotdeauna, dar nu numai el, ci şi muzica 

uşoară şi romanţa. Eram privit cu oarecare ostilitate, pentru că jazz‑ul 
nu era agreat în perioada respectivă. În restaurante şi localuri se asculta 
muzică clasică şi de café‑concert, dar eu mă încăpăţînam să compun 
jazz şi muzică uşoară. Cînd am terminat Conservatorul, în 1970, am fost 
repartizat pe undeva într‑un sat din judeţul Iaşi, ca profesor de muzică. 
Reputatul Ion Baciu era atunci dirijor la Filarmonică, ştia că scriu piese 
şi fac aranjamente muzicale pentru orchestra Universităţii, aşa încît a 
mers cu mine la Bucureşti pentru a contesta repartiţia guvernamentală 
şi aşa am ajuns dirijor al primului big‑band din Iaşi.
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– Cu alte cuvinte Ion Baciu a crezut în talentul Dvs. De ce nu aţi plecat 
la Bucureşti, pentru a fi mai aproape de nucleul muzicii uşoare româneşti, 
aşa cum au făcut mulţi compozitori din provincie?

– De ce am rămas la Iaşi? (zîmbeşte amar) Din sentimentalism, dacă 
pot să spun aşa. Aici era familia mea, aici am terminat facultatea...şi‑apoi 
speram să pot face multe pentru viaţa muzicală ieşeană. Se spunea că se 
va deschide la Iaşi un teatru de revistă, cum erau la Bucureşti şi în alte 
oraşe din ţară, că se va înfiinţa orchestra radio şi multe alte promisiuni. 
Iaşii erau un mare centru cultural şi speram că aşa va rămîne, dar nu 
s‑a realizat nimic din toate promisiunile...Şi încă un motiv: nu mi‑a 
plăcut niciodată la Bucureşti, agitaţia şi răceala oamenilor de acolo nu 
se potrivesc cu temperamentul nostru, al moldovenilor, noi sîntem mai 
altfel, mai deschişi, mai calzi. Aşa că am rămas aici ca dirijor al orchestrei 
de estradă a Casei de cultură a studenţilor şi apoi am devenit profesor la 
Şcoala populară de arte. Totuşi nu m‑am rupt totalmente de ceea ce se 
întîmpla în Capitală, am colaborat mult cu big‑band‑ul Radioteleviziunii 
Române, iar toate înregistrările le făceam la Bucureşti.

– Ştiu că aveaţi o relaţie specială cu Sile Dinicu, dirijorul orchestrei 
Radioteleviziunii Române din perioada de graţie a muzicii uşoare 
româneşti...

– Da, aşa este. Sile a fost un mare dirijor şi compozitor, l‑am admirat 
foarte mult. A fost naşul meu de cununie şi am participat alături de el, 
în calitate de pianist, la multe din festivalurile importante de muzică 
uşoară din ţară, ca Mamaia sau „Cerbul de aur“. Cu ocazia unui concert 
„in memoriam“ Sile Dinicu şi Ion Cristinoiu, organizat de Societatea 
Română de Radiodifuziune, am compus un „Blues pentru Sile Dinicu“. 
Tema melodică este alcătuită din elemente muzicale a căror denumire 
începe cu literele care compun numele Sile Dinicu.

– Aţi scris piese în stiluri foarte diferite şi aţi colaborat cu voci foarte 
cunoscute ale muzicii uşoare româneşti. Care dintre soliştii cu care aţi 
lucrat vi s‑a părut cu adevărat profesionist?

– Am renunţat la fotbal la sfaturile... foarte preţioase ale soţiei mele, 
cel mai bun ascultător şi critic al meu în materie de muzică, după care 
am început să compun serios. Am scris prelucrări clasice, romanţe, piese 
de muzică uşoară şi jazz, muzică de scenă, cîntece pentru coruri şi pentru 
copii, am făcut înregistrări cu Aura Urziceanu cînd era la începuturile 
carierei muzicale, cu Gabriel Dorobanţu, cu Anda Călugăreanu, Aurelian 
Andreescu, dar cea mai bună şi mai frumoasă impresie mi‑a lăsat‑o 
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Margareta Pâslaru, un artist în toată puterea cuvîntului. Îşi pregătea 
fiecare apariţie pe scenă cu cea mai mare minuţiozitate. Ştiu că o dată, în 
26 octombrie 1981,  urma să participe cu o piesă a mea, „Cîntecul meu“, 
la concursul „Şlagăre în devenire“ şi eram sub presiunea timpului. Am 
mers la ea cu partiturile, i‑am cîntat piesa. A doua sau a treia zi, parcă, 
era concursul. A fost o surpriză atît pentru juriu, cît şi pentru concurenţi 
să afle că participă şi Margareta. A cîntat impecabil. Sînt mulţi artişti 
care nu au studii muzicale, care cîntă „după ureche“, cum se spune, dar 
Margareta Pâslaru nu era aşa. Ei dacă îi dădeai azi partitura, fără să fi 
auzit melodia, a doua zi o cînta perfect.

– Sînteţi profesor la Şcoala de arte. De‑a lungul carierei aţi descoperit 
multe talente.

– Iaşii au foarte mulţi oameni talentaţi, dar din păcate nu se mai 
organizează manifestări la care aceştia să se poată lansa. Avem solişti, 
avem instrumentişti profesionişti, dar la diferite evenimente muzicale se 
preferă formaţiile aduse din Bucureşti sau din alte părţi, artiştii ieşeni 
fiind nevoiţi să păstreze muzica doar ca pe un hobby. Se ştie că muzicienii 
au o soartă foarte grea în România. Am încercat să organizez la Iaşi 
festivaluri cum au fost „Flori de tei“, „Iaşi ’91“, „Teiul de aur“, dar nu 
au rezistat în timp datorită lipsei de fonduri. Posturile de radio şi TV îi 
promovează doar pe cei care vin cu CD‑ul gata înregistrat, indiferent dacă 
muzica este de calitate sau nu. De ce credeţi că toţi marii noştri solişti şi 
instrumentişti au plecat în străinătate? Aura Urziceanu este în Canada, 
Adrian Romcescu şi Eva Kiss în Danemarca, Anca Parghel şi Teodora 
Enache cîntă tot în străinătate, şi acestea sînt doar cîteva exemple...

– Ultimele două v‑au fost eleve, Dvs. le‑aţi descoperit.
– Aşa este, Teodora era studentă la matematică şi în paralel urma 

cursurile Şcolii de arte la clasa mea. În momentul în care a terminat 
facultatea a primit repartiţie în Bucureşti, dar nu a vrut să plece din Iaşi 
pentru că mai avea un an pînă la absolvirea Şcolii de arte. Teodora este 
din Oneşti, părinţii ei mi‑au trimis o scrisoare în care mă întrebau dacă 
e bine ce face fiica lor, fiind unicul copil la părinţi îşi făceau probleme şi 
doreau să ia o decizie bună. Eu nu am susţinut nici că e bine, nici că e 
rău, le‑am spus doar că are talent, că poate să facă jazz şi iată că nu m‑am 
înşelat. A plecat apoi la Bucureşti, unde a preluat‑o Johnny Răducanu.

– Ce oportunităţi aveţi de a ieşi în public?
– În Iaşi se organizează foarte greu un concert şi asta din cauza lipsei 

banilor. În fiecare semestru organizez concerte cu elevii mei de la Şcoala 
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de arte şi particip, în limita posibilităţilor, la festivaluri de muzică uşoară 
sau de romanţe. Nu am lipsit însă de la nici o ediţie a festivalurilor de jazz 
de la Ploieşti şi Sibiu.

– Cine scrie textele pentru compoziţiile Dvs. ?
– De‑a lungul timpului am colaborat cu Roxana Popescu, Angel 

Grigoriu, Romeo Iorgulescu, dar textele celor mai multe piese compuse de 
mine aparţin Angelei Georgică. Poate nu este un nume atît de cunoscut, 
dar este un textier cu mult talent. Chiar dacă nu are studii muzicale sau 
filologice (este asistentă medicală), reuşeşte foarte bine să exprime în 
cuvinte ceea ce vreau eu să transmit prin armonii. Este o colaborare 
foarte frumoasă şi fructuoasă.

– Aţi fost desemnat anul acesta preşedinte de onoare al Uniunii 
Artiştilor Liber Profesionişti din România. Aveţi posibilitate de acţiune?

– Este un proiect iniţiat de Mihaela Mihai. Am această funcţie, dar 
nu pot face foarte multe. Primesc multe telefoane în care lumea mă 
întreabă ce să facă pentru a le fi luată în considerare activitatea artistică 
la calcularea pensiei. Eu nu pot să le spun decît ce au de făcut, ce acte le 
trebuie, însă dosarele sînt validate la Bucureşti, aşa că eu nu am nici o 
putere decizională. Îmi este practic imposibil să controlez viaţa muzicală 
din Iaşi, să interzic difuzarea unui anumit gen de muzică în public sau 
să merg la patronul unui restaurant, ca să‑i spun că formaţia care cîntă 
acolo nu este competentă din punct de vedere muzical. Vă daţi seama că 
acest lucru nu este posibil.

– Are jazz‑ul vreo şansă în România?
– Este regretabil că nu există o instituţie care să se ocupe de 

cultivarea gustului publicului pentru jazz şi nu numai, pentru muzica de 
calitate în general. Proiectul cultural „Jazz în cartier“, iniţiat de Mihaela 
şi Liviu Mărculescu, pare să mai fi înviorat atmosfera. Nu este vorba 
că românilor nu le place jazz‑ul, mai degrabă aş putea spune că nu au 
ocazia să asculte acest gen de muzică.

Interviul Nicoletei Opaiţ ne‑a permis să intrăm în laboratorul secret al 
lui Titel Popovici, iar cîteva dintre răspunsuri este evident că nu le putea da 
decît unei persoane apropiate, unei eleve la care ţinea foarte mult. Nicoleta 
Opaiţ l‑a cunoscut mai întîi ca dascăl, apoi în postură de compozitor care 
i‑a încredinţat cîteva piese de referinţă, aşa încît mărturiile ei „din interior“ 
nu pot decît să întregească portretul complex al muzicianului: „Au fost 
cîteva dintre piesele compuse de Titel Popovici care m‑au fascinat în 
primele săptămîni de curs la Şcoala populară de arte: „Iubirea noastră nu 
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are apus“, „Vreau să‑ţi aminteşti“, „Cea mai frumoasă toamnă“, „Cu mine 
mereu să rămîi“... Aveam 20 de ani cînd l‑am întîlnit pe profesorul Titel 
Popovici. Încă din liceu simţeam că trăiesc în trecut şi mă hrăneam cu 
muzica anilor ’70‑’80, ascultam Mihaela Runceanu, Aura Urziceanu şi 
Aurelian Andreescu pînă ştiam benzile de magnetofon pe dinafară. Simţeam 
că perioada aceea a fost cea mai sinceră şi cea mai valoroasă în muzica 
uşoară românească şi nu de puţine ori îmi imaginam cum ar fi fost să fi 
trăit în perioada aceea, cînd compozitorii scriau muzică de dragul muzicii, 
cînd soliştii vibrau atunci cînd interpretau o piesă. Întîlnirea cu Titel 
Popovici mi‑a deschis uşa spre lumea la care visam... Retrăiesc emoţia 
primei întîlniri de fiecare dată cînd trec prin preajma clădirii în care se afă 
sediul Şcolii de arte. „Profu“, cum îi spuneam noi, te îngheţa cu figura lui 
extrem de serioasă, uşor încruntată şi cu statură impunătoare. Mai tîrziu 
aveam să descopăr puterea zîmbetului sincer al unui astfel de om şi 
satisfacţia uriaşă atunci cînd îl făceam să rîdă cu poftă... Eram o tînără 
timidă, cu o voce mică şi sfioasă, iar Titel Popovici – extrem de sever, însă 
fără să fie dur sau să strivească în tine speranţa. În ciuda severităţii şi a 
exigenţei, te încuraja. Atunci cînd ne acompania se întîmpla ceva în noi şi 
îmi place să cred că nici unui elev nu‑i plăcea mai mult decît mie să îl 
asculte cîntînd la pian. Îmi doream cu orice preţ să îl surprind, să îi arăt cît 
de mult vreau să muncesc. Cursurile erau de două ori pe săptămînă şi nu 
ştiam cum să fac să progresez mai repede. Atunci am hotărît să fac 
următorul lucru (subiect pe seama căruia s‑a amuzat copios cîţiva ani mai 
tîrziu, cînd am avut curajul să‑i mărturisesc!): la fiecare oră de curs 
puneam în bancă un reportofon şi înregistram totul, ca mai apoi să merg 
acasă şi să ascult, pentru a le corecta, problemele pe care le aveam, pentru 
ca nu cumva să uit ceva pînă la ora următoare. Îi plăcea foarte mult că 
eram ambiţioasă şi că iubeam muzica din toată inima. Cele două ore pe 
săptămînă au devenit mai multe ore în fiecare zi, pentru că între noi se 
crease o legătură pe care mi‑aş dori să o aibă toţi oamenii care fac muzică 
şi care cîntă împreună. Învăţasem să ne urmărim unul pe altul cînd cîntam 
şi între noi exista o sincronizare perfectă. Cînd scria cîte o piesă nouă ne 
consultam ore întregi, mă suna adeseori şi îmi cînta la telefon anumite 
pasaje. Titel Popovici era certat cu tehnologia, iar lucrul acesta îmi plăcea 
grozav, pentru că vedeam un om care şi‑a dedicat întreaga fiinţă muzicii, 
practicînd‑o în starea ei cea mai pură, scriind‑o din suflet cu creionul pe 
foaia de muzică, aşezat la pian. Am rămas şocată văzînd teancuri întregi de 
partituri şi orchestraţii scrise de mînă, impecabil. Mulţi dintre noi, elevii, 
ne îmbufnam cînd îi propuneam să ne lase să xeroxăm partiturile pieselor 
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pe care le aveam de învăţat, iar el nu ne dădea voie, avînd pretenţia să le 
copiem cu mîna noastră, verificîndu‑le apoi cu rigurozitate. Totul trebuia 
să fie perfect, nici o codiţă mai lungă sau mai scurtă. Sînt o persoană 
explozivă şi de regulă nu am răbdare foarte multă să dau explicaţii, însă 
Titel Popovici era unul din puţinii oameni cu care aş fi putut sta ore întregi 
şi căruia îi explicam diferite procese tehnice cu cea mai mare răbdare. Cel 
mai amuzant a fost cînd mi‑am propus să facem înregistrări la şcoală. Nu 
ştiam nici eu foarte bine ce am de făcut, cum trebuie legate cablurile între 
ele, iar el mă privea curios şi nerăbdător, dîndu‑mi sfaturi dintre cele mai 
năstruşnice şi făcînd mereu glume pe seama mea, dar asigurîndu‑mă 
necontenit că are încredere că vom reuşi. Mai păstrez şi acum înregistrările 
făcute acolo, la şcoală, şi le ascult ori de cîte ori mi se face dor, amintindu‑mi 
de acele momente de concentrare maximă, de ambiţia noastră de a 
înregistra „cap‑coadă“ fără să greşim, de micile dispute legate de ideile 
fiecăruia în ce priveşte interpretarea anumitor piese, de reprizele în care 
ne opream pentru că începeam să rîdem fără motiv... Nu pot să uit ultima 
înregistrare făcută de „prof“ în mini‑studioul pe care mi‑l amenajasem un 
an sau doi mai tîrziu. Dacă nu mă înşel, scrisese o piesă pe versurile lui 
Grigore Vieru şi a orchestrat‑o acolo, la noi, apoi a făcut şi o imprimare 
audio cu vocea sa. Se simţea atît de clar autenticitatea mesajului pe care 
dorea să îl transmită, sinceritatea şi dragostea pentru muzică în starea ei 
cea mai pură, nimic comercial, nici o cosmetizare. M‑a impresionat atunci 
pînă la lacrimi şi probabil a fost şi un fel de „adio“ pentru noi toţi...
Versurile sunau aşa: „Dormi, adormi măicuţă dragă/ Dorm nepoţii tăi de 
fragă/ Dorm şi blidele spălate/ Dorm şi rufele curate/ Dorm trudite‑a scării 
trepte/ Lîngă cuibul meu de pietre/ Doarme‑n tihnă greieruşu‑n/ Clopoţelul 
de la uşă“... Discutam ore întregi despre muzică, despre condiţia muzicii 
uşoare româneşti şi îmi împărtăşea toate frămîntările şi toate năzuinţele. 
Titel Popovici nu se gîndea niciodată la bani, era extrem de generos. Tot ce 
îşi dorea era să organizeze spectacole şi concerte de calitate, cu orchestră 
mare, ca în zilele bune ale muzicii uşoare româneşti. Ne făceam planuri şi 
ne gîndeam cum am putea găsi sponsori pentru aceste spectacole cu 
big‑band. Pînă la urmă „Profu“ a reuşit, mai mult, nu a dat numai un astfel 
de spectacol, ci două. Am fost foarte fericită atunci, iar el era tare mîndru 
de mine, chiar dacă nu mi‑o spunea „textual“ (cuvînt pe care‑l folosea 
des). Ultimul spectacol a avut loc la Casa studenţilor din Iaşi. Ţin minte că 
era istovit din cauza chimioterapiei, fizic arăta rău, însă avea o energie 
care ne şoca pe toţi. Venea la repetiţii şi stătea ore întregi, scria partituri. 
Boala nu îl modificase deloc, era acelaşi, la fel de exigent şi neobosit în 
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dorinţa lui de a face ceva frumos pentru oameni. La acest spectacol mi‑a 
făcut o prezentare foarte frumoasă. Pe mine mă durea să‑l văd atît de 
îmbătrînit din cauza tratamentului. În timp ce cîntam simţeam cum mă 
priveşte, iar după ce s‑a încheiat spectacolul l‑am privit şi eu din sală. 
Mergeam să îl ajut să strîngem partiturile, ca de obicei, însă ceva m‑a oprit 
acolo. Era parcă un moment de adîncă solemnitate, pe care nu doream să‑l 
întrerup. Scena era goală şi l‑am văzut aşa, stînd minute‑n şir în faţa 
scaunelor instrumentiştilor şi privind în gol. Atunci, ca şi la înregistrarea 
din studio, m‑a cuprins o emoţie puternică privindu‑l şi cred că în 
subconştient ştiam că poate fi un semn de rămas‑bun, însă nu am dorit să 
cred pînă în ultima clipă... În toamnă m‑am mutat la Bucureşti şi, în 
momentul în care am trecut prin apropierea blocului unde locuia „profu“, 
ceva îmi spunea că trebuie să opresc, însă nu am făcut‑o. În ultimele sale 
luni de viaţă am mai vorbit la telefon. Am sunat cu o oră sau două înainte 
să plece dintre noi. După aflarea veştii că „proful meu“ nu mai este, nu am 
avut nici o reacţie şi aşa am fost cîteva săptămîni. Am refuzat să merg la 
înmormîntare, pentru că nu am vrut să‑l văd aşa. Titel Popovici era un 
cochet, îi plăcea să arate bine şi să se dichisească în faţa oglinzii şi aşa am 
vrut să‑l am în amintire. Sînt sigură că ştie, de acolo unde este acum, că mă 
gîndesc la el de fiecare dată cînd cînt, că nu încetez să îi mulţumesc în gînd 
pentru fiecare oră petrecută împreună, pentru fiecare amintire frumoasă, 
pentru fiecare ceartă pe care o aveam, fiind doi orgolioşi încăpăţînaţi, 
pentru fiecare cîntec care m‑a făcut să lăcrimez sincer şi care mă face 
să‑mi fie atît de dor de el acum. Titel Popovici a fost una din persoanele 
cele mai importante din viaţa mea. Datorită lui am trăit şi trăiesc în 
continuare miracolul muzicii, pentru că Titel Popovici a crezut în mine şi 
mi‑a desluşit tainele muzicii cu cea mai mare dăruire...“.

O inspirată poziţionare a creaţiei lui Titel Popovici în contextul 
industriei muzicale româneşti (deşi mă îndoiesc amarnic că putem vorbi de 
aşa ceva!) o face, într‑un articol de acum cîţiva ani, cunoscutul specialist 
Alex Vasiliu, fin cunoscător al vieţii muzicale ieşene: Producînd atît de 
mult, industria muzicală nu are cum să ofere prea des creaţii originale. 
Este imposibil – gîndiţi‑vă la miile de solişti, „trupe“ şi formaţii existente 
în lume, dintre care doar cîteva zeci pătrund în Top‑uri. Inflaţia de neaveniţi 
care bat la uşile posturilor radio‑tv, ale caselor de discuri importante 
este posibilă şi datorită proliferării (în parte, salutară) a studiourilor de 
înregistrări relativ uşor de achiziţionat, cu performanţe tehnice uimitoare. 
Cum cel puţin jumătate din cei care înregistrează în aceste studiouri nu‑şi 
mai pun probleme de educaţie muzicală, închipuindu‑şi că totul se rezolvă 
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„din butoane“ (dar şi pentru că „piaţa“ înghite pe nemestecate ce i se 
bagă pe gît!) – se înţelege uşor de ce o parte semnificativă din tot ce se 
aude e maculatură. În cel mai bun caz, reluări ale unor melodii foarte 
reuşite sau la modă în trecutele decenii. La fel se întîmplă cu multe din 
creaţiile compozitorului, aranjorului şi dirijorului Titel Popovici. Student 
al Conservatorului din Iaşi cu decenii în urmă, cînd jazz‑ul era considerat 
artă „non gratta“, Titel Popovici a ascultat mult, a învăţat să pună în 
partitură „vocile“ big‑band‑ului. Nu l‑am întrebat, dar îi bănui printre 
modele pe Sile Dinicu şi Count Basie. În general, stilul de scriitură pentru 
big‑band, cultivat intens în perioada interbelică de secol XX, aşa‑numita 
eră „swing“. Cînd jazz‑ul era şi muzică de dansat, şi de ascultat, cînd 
aranjorii şi instrumentiştii angajaţi într‑un restaurant veneau în timpul 
liber în alte localuri pentru a asculta programele confraţilor (rivalilor). 
De multe ori, aveau ce să înveţe unii de la alţii. Tot aşa era şi în Bucureştii 
anilor 1955‑1970. Epocă de glorie în care improvizatori virtuozi de 
valoarea unor Iancsi Körössy (pian), Micky Ampoiţan (saxofon), Goguţă 
Popescu (clarinet, saxofon), Jean Ionescu (poli‑instrumentist), Bela 
Calauz, Gyula Balog (bas) îşi datorau succesul şi unor aranjori parcă 
născuţi în America jazz‑ului (Ramon Tavernier, Alexandru Imre, Richard 
Oschanitzky, Constantin Anghelescu, Sile Dinicu, Ion Cristinoiu, ş.a.). 
Multe din compoziţiile lui Titel Popovici merită a fi incluse în istoria 
jazz‑ului românesc. Atît datorită temelor melodice îndatorate blues‑ului 
(una din rădăcinile acestei arte), cît şi aranjamentelor. Autorul scrie 
„gras“, cum se exprimă profesioniştii, adică oferă fiecărei secţii a 
big‑band‑ului (saxofoane, trompete, tromboane, pian, chitară) unul sau 
mai multe pasaje elocvente (pentru măiestria sa şi a instrumentiştilor). Aş 
cita aici „Blues pentru Sile Dinicu“ – unul din seniorii jazz‑ului şi muzicii 
uşoare româneşti. Îmi place improvizaţia de trompetă cu surdină care îşi 
inversează rolul, devenind „fundalul“ citatului neuitatei compoziţii a lui 
Dinicu,  „Nopţi cu lună‑n Bucureşti“, expus de pachetul de saxofoane. 
Excelente solo‑uri improvizate la clarinet, pian, trombon şi saxofon 
tenor „înfierbîntă“ atmosfera, ascultătorului rămînîndu‑i plăcerea să 
savureze această delicatesă. De‑ar fi să analizez alte teme şi aranjamente 
de „clasă“ ce s‑ar putea studia şi la orele de jazz ale unui Conservator, 
aş alege „După fluturi“, excelenta combinaţie de samba şi swing 
„Lăutăreasca“, bossanova „Încredere“, o succesiune de prim‑planuri 
ale viorilor, trombonului, saxofonului tenor, orgii electronice – cîte trei‑
patru note sau o frază melodică combinîndu‑se într‑o diversă şi măiastră 
scriitură muzicală de cea mai bună calitate. Cred că, dincolo de scriitura 
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impecabilă a aranjamentelor şi orchestraţiilor lui Titel Popovici rămîne, 
inconfundabilă, pecetea romantică, lirică a autorului. Melodiile sale, fie 
romanţe, fie de muzică uşoară (chiar „Scrisoarea din Iaşi“), au o nostalgie 
care le predispune jazz‑ului şi, după caz, romanţei. De aceea autorul a 
apelat la cîntăreţe cu voci capabile să redea amploarea liniei melodice, 
dramatismul muzicii şi al versurilor, cum ar fi de exemplu Elena Neagu 
(„Ca într‑o carte de poveşti“) sau Anca Parghel („Aşteptare“, „Iubirea 
noastră nu are apus“). Poate că unul dintre criteriile ce ar dezvălui (sau nu) 
posibilităţile unui tînăr autor care îşi lansează într‑o clipită „albumul de 
debut“ şi îşi gonflează orgoliul ar fi să i se ceară o melodie proprie care să 
poată fi cîntată nu numai „pe clapă“, ci şi pe un ritm clasic: vals, swing, 
poate chiar tango. Un autor şcolit ar şti să demonstreze că poate. Ascultînd 
şi înregistrările lui Titel Popovici, întreb (nu dau cu parul): nu avem prea 
multe „trupe“ şi „vedete“, dar prea puţini ştiutori de muzică în domeniul 
pop‑rock‑ului?“. Sînt perfect de acord cu spusele lui Alex Vasiliu, pentru că 
am constatat că la marile concursuri de dans sportiv, alături de celebre teme 
din muzica internaţională, se dansează, atunci cînd se recurge la creaţie 
românească, doar pe melodii „clasice“ ale muzicii uşoare româneşti, fie că 
este vorba de vals, tango, slow‑fox, cha‑cha‑cha, rumba sau jive. Iar la lista 
instrumentiştilor veterani l‑aş adăuga şi pe bateristul Micki Mănăilă, care 
activează cu succes pe scena jazz‑ului din Suedia, ca pe vremea tinereţii.

Această carte ( ca şi precedentele, consacrate reputaţilor compozitori 
Temistocle Popa şi Paul Urmuzescu, dar ca şi următoarele) se vrea o 
pledoarie pentru profesionalism în muzică. Prea mult amatorism, prea mult 
kitsch în toţi aceşti ani din urmă, prea multe valori autentice ignorate total 
de mass‑media şi implicit uitate de marele public. Măcar în cadrul colecţiei 
de faţă adevăraţii maeştri să‑şi ocupe locul meritat...Întreaga lui viaţă 
Titel Popovici a apărat demnitatea breslei, s‑a străduit să‑i familiarizeze 
cu portativul şi pe elevii săi de la Şcoala populară de arte. În mod normal 
se cuvenea să fie cadru didactic titular la Universitatea de arte „George 
Enescu“ din Iaşi, dar a trebuit să se mulţumească cu o scurtă colaborare şi 
cu prezenţa în juriu la Concursul naţional studenţesc de creaţie „Teme de 
jazz“. Cu ocazia ediţiei a VI‑a a competiţiei, în mai 2001, Titel Popovici 
a acordat un interviu publicaţiei „Euterpe“, interviu din care spicuim 
cîteva consideraţii definitorii pentru seriozitatea cu care muzicianul privea 
legătura dintre mediul universitar şi jazz: „Înfiinţarea, în 1993, şi existenţa 
unei clase de „jazz şi muzică uşoară“ la Universitatea de arte „George 
Enescu“ din Iaşi a fost un vis frumos al multor generaţii de studenţi foarte 
talentaţi, care iubeau şi practicau aceste genuri muzicale, deloc uşoare, dar 
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o făceau fără o pregătire ştiinţifică, de specialitate. Astăzi acest vis este 
realizat datorită celor care au susţinut şi dorit să existe această „ştiinţă“ ca 
limbaj muzical şi ieşean al muzicii contemporane. Iar faptul că actualmente 
concursul naţional de creaţie „Teme de jazz“ este la cea de‑a VI‑a ediţie 
demonstrează preocuparea conducerii Universităţii „George Enescu“ 
pentru crearea mediului şi a condiţiilor de afirmare a tinerilor compozitori. 
Confruntarea acestor studenţi cu publicul, presa, radio, televiziune, colegi 
de breaslă înseamnă foarte mult, iar premiile obţinute de studenţii ieşeni 
la toate ediţiile de pînă acum sînt o dovadă că avem talente de creatori şi 
interpreţi de jazz, viitori profesionişti care vor reprezenta cu succes şcoala 
ieşeană la nivel naţional şi chiar internaţional. Ca o sugestie, pentru ediţiile 
viitoare cred că ar fi necesar să se aleagă cîteva versuri pe care concurenţii 
să scrie muzică. În felul acesta atît varietatea creaţiilor, cît şi posibilitatea 
de apreciere a limbajului muzical (melodie, armonie, ritm, orchestraţie, 
stil, originalitate, interpretare, etc) ar da o dimensiune mai exactă a valorii 
creatorului respectiv. Ar fi necesară, de asemenea, impunerea unei teme 
de jazz, create special, pe care studenţii‑concurenţi să o armonizeze, să 
o orchestreze şi să o interpreteze (prelucreze) „ad libitum“. Ar fi benefic 
şi de dorit să existe o colaborare mai bună între studenţii de la clasa de 
compoziţie şi cei de la clasele de instrumente, pentru a da posibilitatea 
celor de la compoziţie să‑şi valorifice mult mai bine lucrările respective 
din punctul de vedere al mijloacelor de expresie instrumentale. Personal, 
consider că existenţa clasei de jazz şi muzică uşoară în cadrul învăţămîntului 
universitar din Iaşi este un act de cultură muzicală binevenit, care trebuie 
sprijinit, continuat şi, lucru foarte important, susţinut prin asigurarea unei 
baze tehnico‑materiale mai apropiate de exigenţele timpurilor actuale“.

La ora cînd Titel Popovici făcea declaraţiile de mai sus, Romeo Cozma 
era deja conferenţiar universitar la Universitatea de arte „George Enescu“ din 
Iaşi. Amintirile valorosului compozitor, pianist şi cadru didactic creionează 
adevărata dimensiune a acestui şef de şcoală, căruia toţi muzicienii ieşeni 
îi datorează ceva.

Profesorul şi jazz‑man‑ul Romeo Cozma este legat în ascensiunea lui 
muzicală, aşa cum spuneam, de Titel Popovici, la fel ca toţi tinerii care 
doreau să se apropie de jazz şi de muzica uşoară. Amintirile sale sînt 
absolut emoţionante: „În „albumul meu cu amintiri“, ca să parafrazez 
titlul unei celebre piese de muzică uşoară din creaţia regretatului maestru, 
Titel Popovici ocupă o filă aparte, de neuitat. L‑am cunoscut la începutul 
anilor ’70, pe vremea cînd eram elev la Liceul de artă „Octav Băncilă“ 
din Iaşi. Dirija big‑band‑ul Casei tineretului şi studenţilor din Iaşi, un 
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ansamblu înfiinţat la iniţiativa sa, în componenţa căruia se aflau studenţi 
de la Conservator. Pentru colegii din generaţia mea, care cîntau ca şi mine 
în tot felul de formaţii „experimentale“ de pop‑rock‑jazz, Titel Popovici 
era o celebritate aproape inaccesibilă. Încă de pe atunci era asaltat de 
o sumedenie de tineri, în mod special solişti vocali, care aşteptau de la 
el binecuvîntarea muzicală. Le răspundea tuturor cu răbdare, spunîndu‑le 
fără menajamente tot ce credea despre aptitudinile lor muzicale, iar cînd 
se întîmpla ca vreunul dintre ei să dea semne de talent îl invita să cînte 
în spectacole, festivaluri, concursuri. Pentru cei aleşi aceste invitaţii 
însemnau un preţios test de bună pornire la drum spre o carieră de succes. 
Titel Popovici a avut o contribuţie importantă la iniţierea mea în universul 
jazz‑ului. Am fost prezent la multe din concertele sale de jazz organizate 
pe scena Casei tineretului şi a studenţilor sau la repetiţii, fiind fascinat 
de sonorităţile nemaiauzite, inaccesibile la orele de muzică de la şcoală. 
Rîvneam atît de mult, cu ardoare la „fructul interzis“ al jazz‑ului, încît 
îmi amintesc că într‑o bună zi mi‑am luat inima în dinţi şi, împreună 
cu un coleg (Cristian Gârlea), am pîndit pauza unei repetiţii şi l‑am 
rugat pe maestru să ne împrumute cîteva partituri de jazz. La început a 
refuzat elegant – pe vremea aceea asemenea „comori“ muzicale erau 
rarităţi păzite cu străşnicie – dar, după o scurtă ezitare, a acceptat să le 
copiem pînă la încheierea repetiţiei (de mînă, bineînţeles, nu apăruseră 
copiatoarele). Gestul acesta mi‑a rămas adînc întipărit în memorie...
Mai tîrziu, după terminarea studiilor, eliberat de obligaţii şi de complexe, 
aveam să‑l descopăr pe adevăratul Titel Popovici în turneele prin oraşele 
unde se organizau festivaluri de jazz şi de muzică uşoară – Mamaia, Sibiu, 
Braşov, Bucureşti – sau la diverse evenimente muzicale de prin „Iaşii 
vechilor zidiri“ (spectacole, concerte, festivaluri, concursuri, emisiuni 
radio‑TV). În acea perioadă l‑am cunoscut destul de bine atît ca muzician 
cu multiple ipostaze – pianist, compozitor, dirijor, orchestrator, profesor – 
cît şi ca om. Creaţia sa nu era doar o expresie a talentului şi a pregătirii 
profesionale temeinice, ci şi a persoanei în întregul ei, prelungire a 
individualităţii. Indiferent de genul muzical abordat, Titel Popovici reuşea 
să imprime fiecărei lucrări amprenta propriei fiinţe. „Maestrul Titel“, 
cum îl apelau apropiaţii, se arăta impunător, cu o statură atletică şi o 
privire întunecat‑virilă. Avea o fire sensibilă, capricioasă, imprevizibilă 
temperamental. Uneori era retras, tăcut, timid, alteori însă, dacă îi 
rănea cineva orgoliul, devenea un „leu furios“ (nu degeaba era născut 
în zodia Leului), se dezlănţuia asemenea unei furtuni de vară, cu tunete 
şi fulgere. Din fericire se calma repede, era incapabil de supărare sau de 
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răutate. Pentru cei apropiaţi putea fi de multe ori romantic, sentimental, 
dar totodată un luptător patetic şi un idealist tenace. Cînd era emoţionat, 
precipitat, îşi găsea cu greu cuvintele şi deseori apela la ticuri verbale. 
A rămas proverbială expresia, des folosită, cu care îşi începea frazele: 
„Ca să zic aşa...“. M‑a invitat de cîteva ori la el acasă. Locuia într‑un 
apartament de bloc, situat pe malul drept al rîului Bahlui. De fiecare dată 
s‑a dovedit a fi, alături de soţia sa, minunata doamnă Mimi Popovici, o 
gazdă primitoare şi generoasă. Era foarte ataşat de fraţii săi, saxofonistul 
şi clarinetistul Virgil Popovici şi percuţionistul Mihai Popovici. A cîntat 
alături de ei de nenumărate ori, în ţară sau peste hotare, pînă spre ultimii 
ani, cînd sănătatea nu i‑a mai permis deplasări istovitoare. În anul 2000, 
Virgil Popovici a organizat un turneu în Germania şi m‑a invitat să fac 
parte din formaţie. L‑am întrebat: „De ce nu merge Titel?“. Mi‑a răspuns 
sec: „Nu‑l lasă Mimi, are probleme cu inima“. Atunci însă nu am realizat 
gravitatea situaţiei... După cîţiva ani, la o întîlnire a membrilor Filialei 
Iaşi a Uniunii compozitorilor şi muzicologilor, la un moment dat Titel 
Popovici a luat cuvîntul şi i‑a invitat pe toţi cei prezenţi la spectacolul de 
varietăţi muzicale „Blues pentru Iaşi“: „Vă invit la acest spectacol! S‑ar 
putea să fie ultimul!“, ne avertiză el zîmbind (ne dezvăluise, stingherit, 
cu cîteva clipe înainte, că făcea chimioterapie...). Bineînţeles, nimeni nu 
a luat în serios avertismentul său. Din nefericire, premoniţia s‑a adeverit: 
avea să fie ultimul spectacol al lui Titel Popovici... Dacă aş face rapid 
o listă pasiunilor mele comune cu ale maestrului Titel Popovici, pe unul 
din primele locuri, după muzică, fireşte, ar fi sportul, în special fotbalul. 
De multe ori, în convorbirile noastre „live“ sau la telefon, comentam cu 
voluptate de microbişti evenimentele sportive „la zi“ (din păcate, Iaşii 
nu au mai avut o echipă de fotbal divizionară de valoare, ca pe vremuri, 
altminteri cei doi ar fi avut mai multe subiecte de comentat! – N.A.). Am 
avut privilegiul de a fi în preajma sa la o serie de prime audiţii absolute. 
Dacă era vorba de o piesă vocal‑instrumentală, el interpreta şi partea 
vocală – avea o voce sonoră, expresivă – spre surprinderea celor de faţă, 
acompaniindu‑se în acelaşi timp la pian, iar la final aştepta cu vădit 
interes verdictul, impresiile ascultătorilor. Partiturile lui Titel Popovici 
erau parcă destinate posterităţii: erau scrise în creion, îngrijit, clar, într‑o 
redactare impecabilă. Sînt convins că avea plăcerea înnegririi foilor cu 
portative, savura dulcele chin al scrisului de mînă. Unele însemnări, în 
cerneală colorată, parcă vroiau să‑ţi atragă atenţia asupra importanţei 
manuscrisului... Pentru mine, maestrul Titel Popovici a fost un pionier al 
şcolii de jazz şi de muzică uşoară din capitala Moldovei, cu mult înainte 
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ca aceste genuri ale muzicii moderne să fie instituţionalizate. Avea vocaţie 
de întemeietor şi a aparţinut creatorilor‑fondatori. Cu siguranţă, portretul 
schiţat de Romeo Cozma este unul dintre cele mai consistente, mai 
lămuritoare în ceea ce priveşte personalitatea muzicianului şi omului Titel 
Popovici, cu umbrele, dar mai ales cu luminile orbitoare ale unei vieţii 
închinate muzicii în Iaşii săi dragi...

Am amintit de spectacolul‑maraton, cu o durată de 5 ore, „Album de 
amintiri“, cu 40 de instrumentişti pe scenă, desfăşurat la Teatrul Naţional. 
După 6 ani, Titel Popovici reuşeşte să ducă la bun sfîrşit un alt proiect 
monumental, concertul „Blues pentru Iaşi“, găzduit de această dată de Casa 
de cultură a sindicatelor (una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare, 
din ţară, cu aproximativ o mie de locuri). E vorba de spectacolul, pe care 
de asemenea l‑am „recenzat“ aici, ocazionat de împlinirea a 52 de ani de 
la înfiinţarea Şcolii populare de arte. Tot atunci Titel Popovici aniversa 
50 de ani de carieră, pe care i‑a sărbătorit aşa cum se cuvine, pe scenă, în 
fruntea big‑band‑ului „Univers“, alcătuit din 35 de instrumentişti. Invitat 
de onoare a fost Cristian Popescu, între ceilalţi nouă solişti numărîndu‑se 
mulţi foşti elevi ai săi, pentru că Titel a fost întotdeauna necăjit că valorile 
locale nu sînt sprijinite şi promovate, tot pe umerii săi căzînd şi această 
sarcină. Au cîntat atunci, între alţii, Carmen Rădulescu, Doina Moroşanu, 
Mihaela Mihăilă, Ema Alexa, Ştefana Pascaru, Maricel Verdeş. Realizator 
şi producător de emisiuni la Studioul din Iaşi al Televiziunii Române, 
Alex Vasiliu a colaborat mult cu muzicianul, l‑a cunoscut îndeaproape, 
l‑a preţuit, intitulîndu‑şi simbolic relatarea „Titel Popovici – o amintire, 
un gînd pentru viitor“: Trăsătura definitorie a muzicianului Titel Popovici 
era sensibilitatea. Compoziţiile sale dezvăluie un caracter romantic, liniile 
melodice se memorează repede, cine le ascultă cu atenţie nu le mai uită. 
Indiferent că reprezintă genul aşa‑zis „uşor“, jazz‑ul sau romanţa. Probabil, 
o explicaţie a lirismului emoţionant este apartenenţa autorului la spaţiul 
moldovenesc, mai precis al Moldovei de dincolo de Prut. Pentru muzica 
pop este o calitate rară, pentru că melodia de acest tip are mari şanse să 
poarte veşminte armonice bogate, rafinate. Titel Popovici a transformat 
aceste şanse în reuşite, fiind un aranjor/orchestrator cu ştiinţă de carte şi 
har. A respectat legile fundamentale ale orchestraţiei cîntecelor americane 
din perioada interbelică, dar compoziţiile sale interpretate de Gigi Marga, 
Aura Urziceanu sau Anca Parghel (nume reprezentative pentru trei generaţii 
de cîntăreţi) sună româneşte. „Marii Meseriaşi“ ai muzicii pop de la noi 
au apreciat aceste calităţi – aşa se explică relaţia de prietenie dintre Sile 
Dinicu şi Titel Popovici, spre exemplu. Impulsuri creatoare pentru celelalte 
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laturi ale compoziţiei muzicale, melodiile lui Titel Popovici erau excelente 
motive de improvizaţie în jazz. Au dovedit‑o ani la rînd autorul, la pian, şi 
fratele său, saxofonistul şi clarinetistul Virgil Popovici. Dacă un pianist ori 
un saxofonist din generaţia tînără ar alege cîteva din temele sale pentru un 
solo spontan, rezultatul final ar fi surprinzător: dincolo de stilul şi sunetul 
nou, am recunoaşte muzica lui Titel Popovici. Exact cum se întîmplă de cele 
mai multe ori cu melodiile pop americane din amintita perioadă interbelică, 
acele mult apreciate „evergreens“. Compoziţiile lui Titel Popovici s‑ar 
dovedi veşnic tinere! A compus piese definitorii pentru jazz‑ul de factură, 
de expresie românească. Valoarea lor este cu atît mai mare astăzi, cînd 
a fi emul al jazz‑ului american este o condiţie a reuşitei, dar nu singura, 
explorarea şi definirea specificului zonei etno‑culturale căreia îi aparţii 
rămînînd o calitate „sine qua non“. Pe de altă parte, nu e puţin lucru să 
fii îndrumătorul unor voci cu enorm potenţial timbral, expresiv, rămase 
în istoria muzicii uşoare şi a jazz‑ului din România, Carmen Rădulescu şi 
Anca Parghel fiind doar două nume. L‑aş mai adăuga pe George Enache, 
o voce amplă care a dominat o bună perioadă de timp scenele de spectacol 
şi emisiunile radio‑televizate. Martor şi actor nicicînd blazat al istoriei 
jazz‑ului din Iaşi, prezent cu formaţia sa la festivalurile de la Ploieşti şi 
Sibiu, dornic mereu să povestească ceva interesant despre muzicienii pe 
care i‑a cunoscut, Titel Popovici a fost un om şi un muzician despre care 
nu am putut gîndi niciodată la timpul trecut. O antologie a compoziţiilor 
sale, găzduită între coperţi de volum şi într‑o oră de audiţie pe CD, trebuie 
să reprezinte primul semn că numele său are un viitor....

Alături de colegi şi specialişti în domeniu, de vedete ale scenei, multe 
din mărturiile legate de Titel Popovici incluse în paginile cărţii de faţă 
aparţin elevilor săi, pentru că timp de patru decenii el a avut la Şcoala 
de arte din Iaşi o adevărată „fabrică“ de talente. Sigur, nu toţi au devenit 
cunoscuţi, unii au avut o notorietate doar locală, alţii – o glorie pasageră, 
dar fiecare absolvent a părăsit clasa avînd sub braţ o diplomă semnată de un 
nume ilustru – garanţie a unor solide cunoştinţe de bază. Una din artistele 
de valoare cu care muzicianul a colaborat, Doina Moroşanu, a luat parte de 
fiece dată (a locuit un timp la Bucureşti, acum a revenit acasă, la Vaslui) la 
concertele organizate la Iaşi de Titel Popovici. Amintirile sale sînt puse sub 
semnul unei intense emoţii: Cînd spun TITEL POPOVICI spun MUZICĂ! 
Alean, dar şi suport al sufletului şi al vieţii, muzica a fost pentru Titel 
Popovici însăşi viaţa. Dirijor de mare clasă, dar şi compozitor minunat, 
şi‑a închinat întreaga sa viaţă muzicii pe care a iubit‑o, a venerat‑o şi pe 
care a slujit‑o cu dragoste şi credinţă. L‑am cunoscut pe Titel Popovici 
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cînd eram foarte tînără, aproape un copil. Pe atunci nu ştiam ce legătură 
puternică există între Titel şi marele artist, compozitor, pianist şi dirijor Sile 
Dinicu. Acesta din urmă mi‑a oferit primul şi cel mai drag cîntec al meu, 
scris doar pentru mine: este vorba de piesa „Tu m‑ai fermecat“. Cînd Titel 
Popovici m‑a auzit interpretînd această piesă a rămas profund impresionat, 
dar şi încîntat că naşul său de cununie, Sile Dinicu, mi‑a oferit această 
minunată piesă, de care Titel s‑a îndrăgostit imediat. Din acea clipă am 
început o colaborare strînsă şi extrem de fructuoasă cu Titel Popovici, cu 
multe spectacole la Iaşi, oraş pe care ştiu că l‑a iubit enorm. Voi face o 
mică analogie, întrebînd retoric dacă a fost cea mai bună decizie pentru 
carierele noastre artistice? Eu m‑am născut în Vaslui, oraş de care nu m‑am 
putut despărţi niciodată, aşa cum nici Titel n‑a trădat iubita metropolă a 
Iaşilor... În 1984 Titel Popovici îmi oferea posibilitatea de a participa la 
marele festival de muzică uşoară de la Mamaia, la secţiunea „Creaţie“, cu 
piesa sa „Ce m‑aş face fără tine“, pe versurile sensibilei textiere Angela 
Georgică, apropiata sa colaboratoare în domeniu. Va rămîne pentru 
totdeauna în amintirea mea omul‑artist care a participat la formarea mea 
ca interpret de muzică uşoară, prin creaţiile pe care mi le‑a oferit, prin 
spectacolele pe care le‑a organizat la Iaşi şi nu numai. Cîntam de fiecare 
dată cu dăruire, cu dragoste, dar şi cu siguranţa că la pupitrul dirijoral se 
află un mare artist, Titel Popovici. Vă mulţumesc, Maestre!. Personal îmi 
amintesc cu nostalgie de emisiunile pe care le realizam la Radio România 
(oricum era singurul post pe vremea aceea!) în anii ’70 şi ’80, împreună cu 
Antoaneta Botez şi Ovidiu Dumitru, avîndu‑i la pupitrul de regie muzicală 
pe Romeo Chelaru şi apoi pe Ştefan Ionescu, din păcate toţi patru trecuţi 
în lumea umbrelor... Doar ultimul nostru regizor muzical, Emil Conta, mai 
trăieşte, în Germania. Antoaneta Botez, care era şefa redacţiei muzicale, 
o simpatiza în mod deosebit pe Doina Moroşanu, vorbindu‑ne despre 
obligativitatea de a sprijini talentele venite din provincie, care de cele mai 
multe ori erau „mîncate“ de vii, zdrobite în malaxorul pilelor şi relaţiilor 
din Capitală. Despre această tristeţe a artistului de valoare din ţară mi‑au 
vorbit nu o dată Titel Popovici sau Alexandru Jula, de pildă, conştienţi că 
altul ar fi fost destinul lor artistic dacă ar fi locuit în Capitală...Trist, dar cît 
se poate de adevărat.

Cu un efort supraomenesc, măcinat de boala neiertătoare, Titel 
Popovici a avut ambiţia de a dovedi încă o dată că, extrapolînd în spaţiul 
muzical, „cresc şi la Moldova oameni“. Şi ce oameni, ce talente, ce voci! 
În concertul extraordinar de varietăţi muzicale „Blues pentru Iaşi“, ediţia 
a II‑a, au apărut Big‑band‑ul „Univers“, compus din 35 de instrumentişti 
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(solişti: Virgil Popovici – saxofon, clarinet, Ion Leonte – trompetă, Liviu 
Mărculescu – trombon, Florin Simion – vibrafon, Pedro Negrescu – 
contrabas, Cristian George Popovici – chitară, acesta din urmă nepotul 
său), interpreţi vocali cu har (Nicoleta Opaiţ, Ştefan Atîrgoviţoae, Ema 
Alexa, Tudoriţa Baltag, Florina Dăscălescu, Cosmin Dragoman, Ionuţ 
Felecanu, Denisa Manea, Olitia Bişog), cu melodii originale şi orchestraţii 
semnate de profesorul şi compozitorul Titel Popovici, aşa cum ne anunţă 
afişul. S‑au cîntat pop‑rock, romanţe, jazz, canţonete, prelucrări clasice şi 
de folclor, într‑un spectacol armonios, echilibrat, regizat de prof. Traian 
Mocanu. A fost un adevărat show, pigmentat de evoluţia spectaculoasă a 
invitaţilor: Diana Catană, Bianca Andreea Catană, Cornelia Harasim, Oana 
Puşcaşu, R&B School Dance Botoşani, instructori Liviu Topor şi Aliona 
Tropin. Miercuri 28 aprilie 2010, la orele 19, pe scena Casei de cultură a 
studenţilor avea loc aşadar ultimul mare spectacol cu Titel Popovici „la 
timonă“, spectacol organizat de Şcoala populară de arte, Universitatea de 
artă „George Enescu“, Consiliul judeţean Iaşi...

Fiind vorba de un muzician din provincie, aflat mai puţin în lumina 
reflectoarelor Capitalei, am căutat să introducem în acest volum amintiri 
ale oamenilor care l‑au cunoscut bine pe Titel Popovici. Sînt nume care 
poate spun mai puţin bucureştenilor, dar respectate de toţi specialiştii 
breslei şi mai ales de ieşeni. Unul dintre aceştia este Corneliu Mureşanu, 
realizator radio cu care am colaborat eu însumi nu o dată; ultima oară l‑am 
întîlnit parcă la Oneşti, la o lansare de CD organizată de compozitorul şi 
interpretul Eugen Ungureanu. A acceptat cu plăcere să‑mi încredinţeze 
gîndurile legate de bunul său prieten dispărut, rezultînd un interviu care 
acoperă cîteva decenii din viaţa celor doi (Mureşanu, în stilul binecunoscut 
de‑acum al guvernărilor inconştiente şi al conducătorilor de instituţii 
pasageri în funcţii, a fost pensionat în plină formă, tocmai cînd era mai 
mare nevoie de experienţa sa, dar aşa e la Radio România şi la TVR...), cu o 
radiografie a „celor mai frumoşi ani“ ai muzicii uşoare româneşti. Dar iată 
cum sună „amintirile din iarnă“ ale lui Corneliu Mureşanu (cum să nu‑mi 
fie drag un asemenea nume, eu fiind născut în judeţul Mureş?):

Titel Popovici a fost o stea a muzicii, care a străluminat Iaşii mai bine 
de 50 de ani, o stea care s‑a stins nedrept şi în suferinţă, lăsînd o rană 
adîncă în sufletul celor care l‑au iubit şi l‑au preţuit. Titel este unul din 
numele importante ale familiei de muzicieni ieşeni, alături de Vasile 
Spătărelu, Achim Stoia, Anton Zeman, Sabin Păutza, Costel Ulinici, Valeriu 
Pavel, ş.a.. Ei reprezintă Iaşii, România, contribuţia lor în cultura muzicală 
europeană fiind de netăgăduit. Octombrie, 1966: nici nu începuseră bine 
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cursurile la Conservatorul „George Enescu“ din Iaşi, anul I, clasa 
Pedagogie‑Dirijat‑Compoziţie. 94 de „boboci“ îşi căutau cu disperare noi 
„modele“, pentru a putea trece repede şi fără probleme de la viaţa de 
licean la cea de student. În scurt timp modelele au apărut, printre ele şi 
Titel Popovici, student în anii mai mari, despre el toţi vorbind cu un respect 
deosebit. Conservatorul era condus în acei ani de minţi luminate (Achim 
Stoia, Mihai Cozmei, George Pascu), care au creat şi au permis o atmosferă 
de libertate atît de necesară studenţilor şi profesorilor. Sîmbătă de sîmbătă 
aveau loc reuniuni unde fondul muzical era asigurat de colegii noştri mai 
mari, pe care îi veneram. Se cînta jazz, rock, pop, se lansau voci, se 
experimentau tot felul de combinaţii de instrumente. Titel era întotdeauna 
„kapelmeister“, aşa l‑am cunoscut, pianist, dirijor, aranjor, dăruit total şi 
sincer acelor momente. Se perindau şi alţi pianişti, foarte buni de altfel, 
dar Titel avea întotdeauna partituri, la care ţinea foarte mult, nu cînta 
„după ureche“, cum se zice. Peste cîţiva ani l‑am regăsit pe Titel la Casa 
de cultură a studenţilor din Iaşi – profesor, îndrumător şi dirijor al 
orchestrelor pe care le înjgheba cu mare trudă. Viaţa ne‑a despărţit pentru 
cîtva timp, dar din 1979 drumul meu profesional s‑a regăsit alături de Titel 
Popovici, la Studioul de Radio Iaşi, unde reuşisem să ocup prin concurs 
postul de regizor muzical, în urma unor stagii urmate la Bucureşti, la 
Radio‑Televiziunea Română, cu Florin Bogardo, Alexandru Pîrlea, Ion 
Dracea şi alţi maeştri de sunet din acea epocă. Dacă n‑aş fi învăţat meserie 
de la ei nu aveam şansa să îl descopăr cu adevărat pe Titel Popovici. Prima 
noastră întîlnire a fost la comisia de achiziţii piese pentru Revelionul ’80. 
S‑au lecturat la pian liniile melodice şi s‑au văzut textele, au fost aprobate 
sau respinse piesele, apoi s‑au deschis plicurile în care erau numele 
compozitorilor: Titel Popovici avea aprobate 5 piese din 10, plus refrenul 
emisiunii, celelalte creaţii aparţinînd unor tineri compozitori (Virgil 
Popescu, Romeo Cozma, Morel Croitoru, Alexandru Hrubaru, ş.a.). Atunci, 
pe loc, am realizat ce compozitor extraordinar este Titel Popovici! 
Surprizele au venit în zilele următoare, cînd am început înregistrările cu 
Titel. La acea vreme studioul avea un magnetofon multipist cu 4 canale 
(„fratele“ celui din T6, din Bucureşti), aşa că procedura de lucru era foarte 
bună, dar extrem de laborioasă şi de pretenţioasă, tehnica de playback 
făcînd adevărate minuni de înregistrări. Chinul cu Titel a început: 1. Secţia 
ritmică (pian, bass, chitară armonie, baterie) – 2‑3 zile de muncă; 2. 
Suflători (2 trompete, 2 tromboane, 4 saxofoane) – alte 2‑3 zile; 3. Corzi 
(violine I şi II, viola, violoncel şi chitară‑bas); 4. Mixaj; 5. Corişti; 6. 
Solo‑uri instrumentale; 7. Pre‑mixaj, apoi solistul, de multe ori cu dublaj. 



78  O CTAVIAN u RSULESCU


Toate astea doar pentru 3 minute şi jumătate de înregistrare...Cît efort, dar 
ce frumos, cum îi străluceau lui Titel Popovici ochii de bucurie şi mîndrie. 
Aducea la imprimări camionete întregi de „scule“, plus pe cei mai valoroşi 
instrumentişti din Iaşi. Îmi permit să citez doar cîteva nume: Virgil 
Popovici – sax, Mihai Popovici – baterie, Valeriu Pavel – percuţie, Costel 
Ulinici – bass, Paul Babici – chitară, Gianni Amarandei – saxofon, Ion 
Leonte – trompetă, Cristian Gîrlea – claviaturi, moog, acestora 
adăugîndu‑li‑se corişti de la Filarmonică şi de la Operă, „cordari“ de la 
Conservator. Titel parcă scotea din mînecă, cu o baghetă magică, soliştii: 
Angela Ciochină, Carmen Rădulescu, Anca Parghel, Eugen Ţichindeleanu, 
Marcela Buruian şi alţii. Toţi cei care au trecut prin mîna lui Titel au 
confirmat, au dus mai departe flacăra Maestrului şi s‑au realizat ca 
interpreţi de marcă pe plan naţional şi internaţional. Creaţia lui Titel este 
de o complexitate şi de o frumuseţe rară: a compus în toate genurile 
muzicale, a excelat în jazz, dar şi în pop, pop‑rock, a prelucrat folclor 
într‑o manieră de bun‑simţ, a fost pionier în ceea ce unii numesc acum 
etno‑jazz, i‑a „jazzificat“ pe Liszt, Chopin sau John Lennon, a compus în 
toate stilurile anilor, cred că sîngele lui era amestecat sigur cu muzică! 
„Ardea“ tot timpul, îşi burduşea geanta neagră „diplomat“ cu partituri, te 
întîmpina întotdeauna cu un zîmbet, era un om bun, cinstit şi prietenos, rar 
ridica tonul, avea răbdare să orchestreze zile şi nopţi, iar apoi să extragă 
singur ştimele... Titel a lucrat cu textieri pe măsura talentului său 
componistic: Angela Georgică, Eliza Florescu şi Iancu Şerban din Iaşi, dar 
şi cu alţi textieri valoroşi, cum ar fi Angel Grigoriu şi Romeo Iorgulescu, 
Mala Bărbulescu, Roxana Popescu, Mircea Block, ş.a. Aşa am trăit alături 
de Titel Popovici magia studioului de radio, pînă în 12 ianuarie 1985, cînd 
Radio Iaşi a fost închis abuziv de regimul ceauşist. Ce pierdere, ce disperare 
a oamenilor, a muzicienilor! Titel era derutat, dezamăgit, dar nu a cedat. 
Timp de 5 ani, pînă la Revoluţie, am lucrat la Casa de cultură a Municipiului 
Iaşi, ca referent cultural, unde am avut şansa de a mă ocupa tot de sectorul 
muzical (festivalul „Cîntarea României“, spectacole, formaţii ce cîntau în 
restaurante, Teatrul de vară‑renovat şi redeschis, vizionări, etc.), dar de 
Titel tot nu am reuşit „să scap“! A venit în toiul acelei ierni grele la Casa 
de cultură şi împreună am reuşit să o convingem pe doamna Maria 
Brehuescu, şi ea decedată între timp, să pornim un „tăvălug“ cum nu mai 
trecuse prin Iaşi: un festival de muzică uşoară, unic la acea vreme în 
Moldova! Titel a dorit denumirea „Teiul de aur“, dar cei de la Cultură au 
respins genericul, considerîndu‑l prea pompos, (doar „epoca“ era de „aur“!) 
aşa că am găsit alt nume festivalului, „Flori de tei“. Nu aveam un sfanţ, 



 tITEL pOPOVICI   79


Casa de cultură era pe autofinanţare totală, abia reuşeam să ne luăm 
lefurile lună de lună, dar am pornit curajoşi la pregătiri. A urmat o 
preselecţie monstruoasă – 125 de candidaţi, ascultaţi „cap‑coadă“, fiecare 
cu cîte 2 piese, de comisia în care în afară de Titel eram trei oameni de la 
Radio Iaşi – eu, Mircea Verusi şi regretatul Eugen Pătraşcu. Au fost admişi 
circa 40 de concurenţi, fără categorii de vîrstă, fiecare obligatoriu cu cîte 
2 melodii româneşti, iar Titel s‑a pus pe orchestrat toate cîntecele din 
concurs! A muncit ca un rob 2‑3 luni de zile, dar a reuşit să pregătească 
toate materialele. A făcut rost şi de o orchestră completă, cam toţi cei care 
veneau la înregistrări, la Radio, plus mulţi studenţi de la Conservator 
dornici de afirmare. Prima ediţie a avut loc la începutul lunii iunie, cînd 
teii te îmbătau la Copou sau la Palatul Culturii, a fost un succes (îmi 
amintesc, din postura de prezentator – N.A.), au fost şi recitaluri, am avut 
curajul s‑o invităm şi pe Loredana Groza, care avea 16 ani şi cîştigase 
Trofeul la festivalul de la Mamaia. Ultima ediţie a fost în 1989 la Teatrul 
de vară din Iaşi, un festival de succes la care autorităţile locale, de partid 
sau culturale, nu au contribuit cu nimic, noroc cu ajutorul dat de cîţiva 
inimoşi directori de întreprinderi... A venit apoi Revoluţia, festivalul „Flori 
de tei“ a mai avut doar două ediţii, autorităţile securisto‑KGB‑iste ale 
Iaşilor dovedind cea mai crasă nepăsare. Festivalul a murit, Radio Iaşi 
singur neputînd să mai susţină un asemenea proiect. De altfel, nici în anul 
2012, în care ne aflăm, Iaşii nu mai au un festival naţional de muzică 
uşoară (dacă va avea, neapărat va trebui să poate numele lui Titel Popovici! – 
N.A.), nemaivorbind că este unicul judeţ din ţară care nu are un ansamblu 
folcloric profesionist, desfiinţarea „Doinei Moldovei“ fiind o grea lovitură 
dată muzicii populare (ce turnee minunate organiza acolo doamna 
Paleacu! – N.A.). Aşadar, mitul că Iaşii sînt o „cetate a culturii“ este un 
neadevăr jignitor pentru locuitorii judeţului! Dacă Titel Popovici nu a 
obosit niciodată cîntînd, orchestrînd, dirijînd, lucrînd cu elevii şi studenţii 
săi, în schimb a fost profund mîhnit de lipsa de reacţie a autorităţilor, a 
TVR Iaşi, a altor instituţii datoare să apere valorile locale şi naţionale, la 
orice proiect muzical sau de alt gen. Cu mare efort, Titel Popovici a reuşit 
să primească sub bagheta lui orchestra Operei Române din Iaşi, datorită 
directorului şi dirijorului Corneliu Calistru, pentru a putea să sărbătorească 
35 de ani de activitate, în cadrul unui concert cu invitaţi în sala arhiplină 
a Operei. Am fost şi eu alături de Titel, împreună cu Radio Iaşi, care a 
transmis în direct manifestarea. Au urmat ani cu înregistrări în studio cu 
elevii şi studenţii săi, pe care îi promova cu orice ocazie. A organizat singur 
concerte şi audiţii la Şcoala populară de arte din Iaşi, unde şi‑a desfăşurat 
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ultima parte a activităţii. De la clasa lui ieşeau pe bandă rulantă solişti de 
valoare, chiar mica vedetă care a cucerit recent Italia, Ştefan Atîrgoviţoae, 
a studiat cu maestrul Titel Popovici. Cred că Titel ar fi meritat mult mai 
multă recunoştinţă din partea Iaşilor, a instituţiilor muzicale, dar OMUL 
Titel Popovici n‑a cerut niciodată nimic, a fost discret şi cu bun simţ. 
Trecerea lui prin viaţa muzicală a Iaşilor şi a ţării a lăsat urme adînci, 
importante, dar şi un gol, un hău ce nu va putea fi umplut de nimeni... După 
ce Titel şi‑a trecut lucrarea de grad didactic I, un studiu de o valoare 
excepţională, o adevărată frescă muzicală a Iaşilor, am realizat cu el un 
serial de circa 30 de emisiuni a cîte 45 sau chiar 60 de minute la Radio 
Iaşi, punînd în valoare şi aducînd la cunoştinţa ascultătorilor strădania lui 
Titel. Colegii care au susţinut convorbirile cu el au fost realizatorii Eugen 
Pătraşcu şi Mircea Verusi, redactorul Daniela Vlad. Serialul se află în 
fonoteca Radio Iaşi, la „emisiuni muzicale“ şi poate constitui oricînd o 
sursă valoroasă de documentare şi nu numai pentru cercetătorii interesaţi. 
În martie 2010 am părăsit Radio Iaşi, după 35 de ani, printre ultimele 
activităţi fiind fişarea şi punerea în fonotecă a 11 CD‑uri pe care le‑am 
realizat, cu aprobarea redactorului‑şef, dr. Nicolae Tomescu, în studioul 
radio, cuprinzînd aproape toată creaţia lui Titel Popovici. Se cuvine să‑i 
amintesc, pentru contribuţia lor, pe Iuliana Bubuianu şi Andrei Popescu 
Zimbru, pentru munca de tehnoredactare computerizată a coperţilor şi a 
listing‑ului, precum şi pe maestrul de sunet care a masterizat şi copiat 
benzi, Petru Baciu. O observaţie strict muzicală: Titel compunea de regulă 
melodiile în tonalităţi bemolate (fa minor, si b, mi b), ceea ce demonstrează 
că auzul lui intern distingea clar că în sistemul netemperat bemolul este 
puţin mai jos decît un diez, în alteraţie. Piesa pe care eu o consider cea mai 
apropiată de sufletul meu, dar care îmi place să cred că reprezintă şi o 
parte din sufletul lui Titel este „Iubirea noastră nu are apus“, muzica şi 
orchestraţia Titel Popovici ( A‑ul în fa minor, B‑ul în La B major), versurile 
Eliza Florescu, iar interpretă, la debutul său radiofonic (cred că era în 
1980), Anca Parghel. Mă bucur că am avut şansa să colaborez cu Titel 
Popovici, am învăţat de la el enorm de multe lucruri pe care nu le înveţi în 
facultate, ci numai stînd în preajma unui adevărat maestru‑practician, aşa 
cum a fost el. Nu am putut să fiu alături de Titel Popovici pe ultimul său 
drum, eram plecat din ţară, dar durerea pierderii acestui drag prieten a 
fost uriaşă. Un gînd frumos şi de încurajare pentru Mimi, draga lui soţie 
credincioasă şi discretă, care i‑a fost sprijin şi alinare pînă la sfîrşit. Dragă 
Titel, în fiecare iunie te vor ninge florile de tei, iar toamna solfegiile se vor 
auzi şi prin Copou...
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Cînd venea la Bucureşti pentru spectacole sau înregistrări, Titel 
Popovici mă suna şi ne vedeam la ceas de seară, pentru a pune ţara (şi 
mai ales muzica) la cale, la un pahar de vorbă. Trăgea adesea la un hotel 
lângă Agenţia de voiaj Brezoianu sau de pe Calea Victoriei, peste drum 
de Capşa, şi avea întotdeauna în cameră un pahar din cel mai bun vin de 
Panciu. Povesteam, îmi vorbea de proiectele sale, spera ca într‑o bună zi 
să fim din nou alături la un mare festival de muzică uşoară la Iaşi... Era 
pasionat, punea suflet în tot ce spunea, optimist mereu, în ciuda lipsei 
evidente de susţinere pe plan local, la Iaşi (căci la nivel naţional nici nu 
se mai punea problema, muzica uşoară era deja tot mai marginalizată). În 
anii cînd colaboram intensiv cu Radio‑ul şi Televiziunea am avut doi colegi 
minunaţi, ambii cu funcţii de răspundere, despre care ştiam că veniseră de la 
Iaşi, Dumitru Moroşanu şi Octavian Iordăchescu. Nu o dată, la festivalurile 
de la Mamaia, transmise în direct doar la Radio (se înregistrau şi se difuzau 
ulterior şi la TVR), i‑am supărat cu glumele mele la microfon, dar nu mă 
puteam abţine, spectacolele mai trebuiau „dezmorţite“ cît de cît – şi sînt 
conştient că ei erau ca un paratrăsnet, reproşurile de „sus“, de la Partid, se 
spărgeau toate în capul lor. Le cer, acum, iertare!

Tizul meu „Tavi“ Iordăchescu face parte din oamenii care nu numai 
că l‑au cunoscut foarte bine pe Titel Popovici, dar au şi cîntat cu el! Îl 
consideră pe muzician drept „un monument de modestie“ şi mi‑a încredinţat 
amintiri emoţionante, în care eu însumi regăsesc ceva din atmosfera atît 
de specială a Iaşilor acelor ani romantici (mă refer cînd spun asta doar la 
entuziasmul tinerilor talentaţi care credeau, aşa cum am crezut toţi cîndva, 
că vom schimba lumea... Dar unii chiar au schimbat‑o!): Cînd m‑am aşezat 
să aştern aceste rînduri dedicate colegului şi prietenului Titel, am încercat 
să‑mi definesc în minte care ar fi cel mai relevant element al personalităţii 
sale. Titel – pianistul, posesor al unei tehnici improvizatorii extraordinare 
sau acompaniatorul ce descoperea întotdeauna armonii surprinzătoare? 
Titel – muzicianul complex, orchestratorul desăvîrşit care ştia să pună 
notele pe ştime atît pentru un cvartet, cît şi pentru un big‑band, o orchestră 
mare, completă de concert? Titel – compozitorul care a reuşit să umple 
„cardexul“ radio‑ului cu piese de muzică uşoară, romanţe şi teme de jazz 
inspirate din folclorul românesc? Titel – dirijorul şi şeful de orchestră, 
afirmîndu‑se pe scenă, în studiouri de radio sau pur şi simplu în cluburi şi 
restaurante cu „ştaif“? Titel – „domnul profesor“ care a lansat şi pregătit 
generaţii întregi de tineri interpreţi şi instrumentişti?

Octavian Iordăchescu preţuieşte pe drept cuvînt, în egală măsură, toate 
ipostazele în care s‑a ilustrat neuitatul muzician: Fiecare în parte şi toate 
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la un loc ar da măsura activităţii sale complexe în muzica românească, a 
extraordinarului său talent, dar şi a pregătirii muzicale solide, care l‑au 
impus ca pe un artist complet şi complex în galeria de aur a muzicienilor 
ieşeni. Şi totuşi sînt gata să ignor toate calităţile înşirate anterior pentru 
a aduce un omagiu deosebit modestiei şi bunului său simţ, remarcabile 
însuşiri morale, de obicei mai greu de găsit la oameni, mai cu seamă la 
artişti... Deşi ar fi avut toate motivele să se împăuneze cu meritele sale, nu 
a făcut‑o. Şi‑a păstrat un fel de blîndeţe cu care‑şi înconjura colaboratorii 
şi discipolii, indiferent de vîrsta sau valoarea acestora. Tînăr student fiind 
m‑am bucurat de atenţia sa şi a familiei sale, fiind „adoptat”, deşi am făcut 
muzică, în postură de toboşar, doar ca un hobby, dar care mi‑a adus însă 
multe satisfacţii. În casa de „sub palat” a bătrînului dirijor Popovici‑tatăl, 
muzician prestigios, am petrecut multe ore minunate în compania muzicii 
de toate genurile, dar mai ales a jazz‑ului. În anii ’50‑’60, în casa fraţilor 
Popovici – Titel, Virgil şi Mihăiţă – cărora cu modestie m‑am alăturat şi 
eu, se ascultau cele mai frumoase teme de jazz sau improvizaţii ale unor 
mari instrumentişti, pe care doar la „Ora de jazz” a „Vocii Americii”, 
amfitrion Willis Conover, le puteai „degusta”. Eram tineri, entuziaşti şi 
fascinaţi de această muzică, semi‑clandestină în România. Mi‑aduc aminte 
că un instrumentist de la Electrecord întîlnise în acea vreme în îndepărtata 
Siberie o orchestră de jazz extraordinară, mirîndu‑se de unde muzicienii 
ruşi, în acea epocă, ştiau atît de bine să cînte jazz. Întrebarea românului a 
căpătat un răspuns stupefiant: „U nas hleba i USA” (Avem pîine şi SUA)! 
Evident, se hrăneau cu pîine şi muzică americană. Extrapolînd, aş spune că 
în casa muzicienilor Popovici ne hrăneam şi noi la propriu cu o minunată 
mîncare de varză cu carne, gătită de blonda doamnă Mimi Popovici, dar 
şi cu înregistrările de la „Jazz Hour”. N‑am să uit niciodată faptul că o 
echipă de filmare americană, ce cutreiera Estul Europei, ne‑a descoperit cu 
uimire la barul „Cotnari” din Iaşi (primul local de noapte deschis la Iaşi 
după 23 august 1944!), cîntînd cel mai pur jazz americănesc, fascinîndu‑i 
literalmente cu temele şi improvizaţiile genului. Faptul că eu eram de 
aceeaşi vîrstă cu mijlociul Virgil, talentat clarinetist şi saxofonist, de care 
mă leagă o prietenie deosebită, a făcut să fiu adoptat fără rezerve în familia 
Popovici. Evident că şi astăzi, la vîrsta senectuţii, mă mîndresc şi mă laud 
că am cîntat o bună perioadă de timp împreună cu fraţii Popovici, ba chiar 
la anumite evenimente şi cu bătrînul lor tată. Mă întorc însă la monumentul 
de modestie care era Titel. Sile Dinicu l‑a remarcat de tînăr, l‑a încurajat 
şi chiar a dorit să‑l aibă pianist în orchestra Radioteleviziunii, pe care o 
conducea. Ei bine, Titel n‑a putut părăsi Iaşii şi a rămas acolo, să poarte spre 
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succes muzica ieşeană. Patriotism local sau modestie excesivă? Amîndouă! 
În cele din urmă Sile Dinicu i‑a devenit naş la propriu, cununîndu‑l, dar 
colaborarea sa cu studiourile centrale de radio nu avea nici o legătură 
cu această „înrudire”. De altfel şi intrarea mea în radio, ca reporter, se 
datorează tot faptului că deprinsesem muzica alături de orchestra condusă 
de Titel. Am dat examen pentru constituirea unei viitoare mici orchestre la 
Radio Iaşi, l‑am luat, dar am fost chemat mai degrabă să intru în redacţie. 
Terminasem facultatea de Litere şi Filozofie, ceea ce atunci mi‑a folosit. 
Ce vreau însă să spun este faptul că deşi avea atîţia prieteni, ca mine 
şi ca alţii, care se impuseseră în radio şi televiziune (precum „fratele” 
meu Mitică Moroşanu), Titel s‑a ferit să ne ceară favoruri. Dorea să se 
impună prin propria valoare, ceea ce, să recunoaştem, nu e uşor. Iarăşi mă 
întreb: modestie, orgoliu profesional? Amîndouă. Festivalul tîrgoviştean al 
romanţei „Crizantema de aur” va consacra multe din creaţiile sale, într‑un 
gen destul de oropsit într‑o vreme. La fel în jazz‑ul românesc numele lui Titel 
Popovici rămîne unul de referinţă – în fonoteca radio‑ului stau mărturie 
înregistrările clasicului şi bătrînului festival de jazz de la Sibiu. Aştept ca 
tinerii redactori de la Radio România să readucă în undă melodiile sale, 
unele în interpretări de excepţie: Aura Urziceanu, Adrian Romcescu, Stela 
Enache, Cornel Constantiniu, Gigi Marga, Anda Călugăreanu, Ştefan 
Bănică (senior), Anca Parghel, Gabriel Dorobanţu, Carmen Rădulescu, 
Angela Ciochină...Mi‑e drag să închei cu o glumiţă: personal am devenit 
un fel de rudă cu familia Popovici, după ce mi‑am „măritat” tobele cu 
mezinul Mihăiţă! Desigur, amintirile mele – ce trist sună acest cuvînt! – sînt 
mai ales sentimentale, căci se leagă de o perioadă „crudă” din viaţa mea, 
cînd, ieşind din adolescenţă, aveam primele contacte cu muzica ieşeană şi 
mai apoi cu profesioniştii săi. Constantin „Titel” Popovici rămîne între ei 
pe un loc de frunte!

Aşa i‑am cunoscut la Radio, la Televiziune, inseparabili, „Tavi şi 
Mitică, Mitică şi Tavi”, nefiind nicidecum de mirare că în paragraful 
anterior Tavi Iordăchescu îl numeşte pe Mitică Moroşanu „fratele” său. 
Realizam şi prezentam emisiuni la radio şi TVR, în Bucureşti, cînd au venit 
de la Iaşi şi de atunci s‑au impus ca nume de primă mărime în producţia 
de divertisment TV, fiind şi acum umăr lîngă umăr la una dintre cele mai 
puternice şi mai respectate case de producţie din domeniul televiziunii. 
De aceea mi se pare firesc să facem loc acum, ca o continuare firească, 
amintirilor lui Dumitru Moroşanu: „Momentul cînd am fost invitat să‑mi 
aştern gîndurile despre Titel Popovici a coincis cu împlinirea a 50 de ani 
de cînd ajunsesem la Iaşi, ca student la Conservatorul „George Enescu”... 
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Poate cel care va citi aceste rînduri nu va înţelege imediat ce legătură au 
avut amintirile mele din Timişoara cu acelea prilejuite de venirea mea la 
Iaşi în 1961: impactul celui care a trăit într‑un oraş din apusul României, 
civilizat, puternic din punct de vedere cultural, dar rece spiritual, la 
întîlnirea cu Iaşii – oraş al marilor iubiri, incandescent ca viaţă spirituală. 
Şi eram curios dacă serile de jazz din Timişoara, unde‑i ascultam adesea 
pe Richard Oschanitzky, pe Robert Teufel, pe Paul Schönberger, pianişti 
de mare rafinament, le voi retrăi şi în Iaşii atît de bogaţi în cultură. L‑am 
ascultat pe tînărul pianist Titel Popovici şi am ştiut atunci că şi la Iaşi 
muzica de jazz îşi avea un loc de cinste în casa artelor. Ca tînăr student, 
am început curînd să relaţionez cu Teatrul Naţional, cu Opera Română, 
cu Filarmonica „Moldova”. Casa de cultură a tineretului şi studenţilor 
găzduia de ceva vreme o stagiune de muzică uşoară şi jazz, păstorită de 
Titel Popovici, acompaniat de fraţii săi, Virgil, saxofonist şi clarinetist de 
aleasă factură, şi Mihăiţă, contrabasist, cărora li se adăugau sporadic 
studenţi sau tineri muzicieni, solişti vocali. Mi‑am îndreptat paşii spre Casa 
de cultură a sindicatelor, unde am început să organizez un big‑band cu 
studenţii de la Conservator, colaborînd cu baletul Operei şi cu mulţi dintre 
actorii „Naţionalului” ieşean. În tot acest timp am avut prilejul să studiez şi 
tactica a ceea ce aş numi „concurenţă”. Titel Popovici era înainte de toate 
un liric şi un adevărat moldovean, care ridica bonomia la rang de nobleţe 
şi nu întîmplător la început Lenuş Popovici, mai apoi Carmen Rădulescu 
sau Anca Parghel l‑au preferat pe Titel – pianist de rafinament, bun 
orchestrator, compozitor de inspiraţie, pedagog şi formator de voci. Cele 
două ansambluri evocate au intrat desigur şi în vizorul celor care făceau 
emisiuni de divertisment la Radio Iaşi – Mircea Radu Iacoban, Constantin 
Dediu, Zoltan Teczko, Puiu Vasiliu, Iancu Şerban, Virgil Raiciu. De aceea, 
directorul de atunci al studioului de radio Iaşi, Grigore Colibaba, şi şeful 
secţiei muzicale, Constantin Dediu, au pornit demersurile necesare pentru 
„implementarea” în schema radio‑ului ieşean a 10 posturi de instrumentişti 
şi a unuia de dirijor. Radiodifuziunea din Bucureşti a numit o comisie de 
concurs prezidată de marele Sile Dinicu, alături de care se aflau redactorul 
Alice Popescu, maestrul de sunet Valeriu Popescu, Constantin Dediu, 
Sabin Păutza. Candidaţi la postul de dirijor: Titel Popovici şi Dumitru 
Moroşanu! Probe teoretice, de orchestraţie, înregistrări cu orchestra – ce 
mai, concurs în toată regula. Atunci l‑am cunoscut pe Sile Dinicu, marele 
magician al orchestrelor. Acesta îl cunoştea bine pe Titel, îi simţise cu mult 
înainte calităţile, l‑a şi propus de nenumărate ori să se alăture orchestrei 
Radioteleviziunii, ca pianist, sub bagheta sa. Pe mine m‑a încurajat pentru 
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calităţile organizatorice, pentru formulele noi pe care le experimentam. 
Concursul însă nu s‑a materializat, în final „nu au fost parale”, cum ar 
fi spus Constantin Tănase... Am stat apoi cu Titel la taifas tîrziu într‑o 
hrubă a cramei de la Miroslava, cu Sile Dinicu, care ne‑a cerut atunci să 
rămînem prieteni, să ne ajutăm la bine şi la greu. Anii au trecut, ne‑am 
urmat fiecare poteca lui. Titel, adevărat moldovean, conservator, a rămas 
la Iaşi, iar eu am luat drumul Bucureştilor. Păstrez în amintire şi în arhiva 
personală scrisorile şi felicitările pe care Titel Popovici mi le‑a trimis la 
fiecare Crăciun, An Nou, Sf. Paşti, aniversările şi onomasticile familiei 
mele. Simţeam de fiecare dată, la aceste mesaje ale sale, căldură, dragoste 
şi preţuire, pe care nu le pot uita vreodată. Răspunsurile mele erau 
telefonice, calde şi prietenoase, dar niciodată scrise. Deşi mai ţin minte 
şi acum adresele sale poştale, str. Sf. Andrei 26 sau de la blocul T‑1 de pe 
Splaiul Bahlui 30... Conservatorul „George Enescu” funcţiona pe atunci 
în strada Cuza Vodă 29. Destinul a făcut ca după un timp vechiul sediu 
al conservatorului ieşean, din saloanele boierului Balş, unde a concertat 
Franz Liszt şi a avut loc celebra întîlnire a marelui muzician cu Barbu 
Lăutaru, să fie atribuită Şcolii populare de artă, unde pînă în ultimele clipe 
ale vieţii a funcţionat ca profesor şi mai apoi director Titel Popovici. Cei 
care au acceptat sa cînte creaţiile sale sînt nume de o mare rezonanţă în 
muzica de gen: Aura Urziceanu, Elena Neagu, Octavian Huianu, Carmen 
Rădulescu, Anca Parghel, Gigi Marga, Gabriel Dorobanţu, Jeanina 
Matei, Adrian Romcescu, Constantin Florescu, nemaivorbind de cele 
cîteva perle orchestrale: „Blues pentru Iaşi”, „Blues pentru Sile Dinicu”, 
balada pentru soţia sa Mimi sau „Încredere”, cu Virgil Popovici. Au 
fost ani frumoşi, de prietenie, de mari satisfacţii profesionale. Octavian 
Iordăchescu, toboşar în cvintetul de jazz Titel Popovici, a părăsit Iaşii 
lăsîndu‑şi setul de tobe lui Mihai Popovici, iar eu i‑am „oferit” lui Titel, 
la plecarea mea, un trompetist de mare talent, Hanti Iovan Nagler, adus de 
mine de la Timişoara la Conservatorul ieşean. Nu aş fi crezut în acei ani că 
Titel va primi şi Trofeul festivalului naţional al romanţei, „Crizantema de 
aur”; într‑adevăr a fost un muzician complex şi dăruit total muzicii. Viaţa 
şi‑a urmat apoi cursul pentru fiecare dintre noi, cu împliniri, cu necazuri, 
cu bucurii şi satisfacţii. Dar sănătatea se procesează în alte laboratoare...
Eram la curent cu suferinţele sale şi el cu ale mele: oameni îngenunchiaţi 
de vîrstă şi de o viaţă muncită din greu. Şi deodată mi‑am adus aminte că‑i 
datorez lui Titel măcar o scrisoare. L‑am sunat să‑i spun că i‑o voi trimite 
curînd. Evident, scrisoarea, deşi concepută, nu a mai fost scrisă şi trimisă. 
A doua zi Titel a plecat în lumea stelelor... Scrisoarea era motivată de o 
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relatare a colegului de la studioul de televiziune din Iaşi, Grigore Ilisei, 
care îşi exprima marea bucurie a refacerii Casei Balş, actualmente sediu al 
Academiei de muzică „George Enescu” şi ultimul sediu al Şcolii populare 
de arte, care poartă acum numele lui Titel Popovici. Sînt sigur că acele 
gînduri i‑ar mai fi întreţinut moralul. Dar nu a fost să fie aşa. Scrisoarea 
o rostesc mereu în memoria lui, a unui om şi a unui prieten adevărat, cum 
rar se mai găseşte în zilele noastre...

Această carte ar putea căpăta drept generic titlul uneia dintre cele mai 
cunoscute melodii ale lui Titel Popovici, Album de amintiri, cîntată cu 
feeling‑ul ei binecunoscut de Aura Urziceanu. Poate chiar ar fi trebuit să 
deschid şi să închid volumul de faţă cu versurile sensibile, nostalgice, ale 
lui Vladimir Bunea: Viaţa noastră‑i un album de amintiri/ Şir de clipe ce‑au 
trecut/ Ani şi ani, cîte amăgiri/ Ţărm uitat, paradis pierdut.../ Lîngă ţărmul 
plin de soare visători/ Braţ la braţ spre larg priveam/ Cer senin, răcoarea 
din zori/ Te iubeam, mă iubeai, ne iubeam.../Ţărm uitat, amintiri, ani de 
fum/ Poze vechi vă păstrez în album/ Şi c‑un regret amar/ Privindu‑vă, 
tresar.../Viaţa noastră‑i un album de amintiri/ Un album mereu deschis/ Un 
noian de vechi năluciri/ Astăzi ştiu că totul a fost vis... Amintirile noastre, 
ale tuturor acelora care l‑am cunoscut, orînduite în sertarele sufletului şi 
date la iveală cu o strîngere de inimă, pentru că e dureros să vorbeşti despre 
un om la care ai ţinut şi care nu mai este... Am încercat în paginile cărţii să 
reconsiderăm rolul autorului versurilor, prin publicarea textelor celor mai 
cunoscute piese ale lui Titel Popovici, textierii fiind pe nedrept ignoraţi sau 
marginalizaţi (de altfel în colecţia de faţă vom consacra volume şi celor mai 
valoroşi autori de texte de muzică uşoară), deşi contribuţia lor la succesul 
unui cîntec este majoră. Am evocat‑o de cîteva ori în paginile anterioare, 
am transcris cîteva din textele ei şi a venit momentul să o provocăm pe 
textiera preferată a compozitorului, Angela Georgică, să răsfoiască pentru 
noi cîteva din paginile albumului ei de amintiri: Cînd l‑am cunoscut pe 
maestrul Titel Popovici era corepetitor la Şcoala populară de arte, secţia 
canto, unde mă înscrisesem şi eu, ca mai toate adolescentele vremii care 
visau la o activitate scenică. Încă de atunci i‑am remarcat răbdarea şi flerul 
în a depista tinere talente. În cadrul şcolii, îşi alegea soliştii de care se ocupa 
şi pe care îi modela, în ore şi zile lungi de repetiţii, după care îi prezenta 
în spectacole, sub propria sa baghetă. Era modest, blînd şi sfătos, zîmbea 
timid şi încurcat de cîte ori i se aduceau binemeritate laude. Impunea prin 
profesionalism, nu l‑am auzit niciodată să ridice glasul la colaboratori. 
După ce am absolvit cursurile Şcolii populare de arte, o vreme drumurile 
noastre s‑au despărţit. Între timp, maestrul avea propria sa clasă de canto, 
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unde era profesor. Într‑o zi m‑am gîndit să‑l vizitez. Tocmai definitivase o 
compoziţie; mi‑a cîntat‑o o dată, de două ori, de trei ori şi m‑a întrebat 
cum mi se pare. „Dulce‑amăruie” mi se părea, aşa cum avea să fie mai tot 
ce am scris împreună... În final mi‑a spus că i‑ar plăcea să aibă şi un text 
pentru această linie melodică şi, mai în glumă, mai în serios mi‑a sugerat 
să‑i pun nişte versuri, dacă am curaj. Aşa a luat naştere piesa „Lacrimă”, 
căreia Angela Ciochină i‑a conferit aura emoţională de care numai ea 
era în stare. Au trecut de atunci zeci de ani de colaborări pentru diverse 
genuri muzicale (pop, romanţă, muzică pentru copii, jazz), pe diferite scene 
ale ţării, avînd onoarea de a fi şi eu nominalizată, graţie creaţiilor sale 
premiate de‑a lungul timpului. Nu‑mi amintesc să‑l fi găsit vreodată altfel 
decît la pian...Cum termina o piesă mă chema fie la şcoală, fie acasă; avea 
mereu ceva de modificat, era un perfecţionist. O fire nespus de caldă, de 
prietenoasă şi ospitalieră, alături de soţia sa, Mimi. De cum le intrai în casă, 
răsăreau ca prin farmec farfurioare cu diverse bunătăţi. Titel era un mare 
iubitor de dulciuri, iar Mimi îl răsfăţa, fiind renumită în arta culinară şi nu 
numai. De altfel cei doi erau o familie model, nu‑i vedeai decît împreună. 
Nici de la spectacolele lui Titel nu cred să fi lipsit Mimi vreodată, aşa cum 
nici acum nu‑i zi să nu‑i schimbe florile la mormînt... Mi‑e foarte greu să‑l 
caracterizez pe Titel Popovici în cîteva fraze. Mi‑e şi mai greu să vorbesc 
despre el la trecut. Încă mai aştept să sune telefonul, să‑mi cînte de la 
capătul firului, iar eu să‑l înregistrez pe telefonul celular, aşa cum făcea 
în ultima vreme, cînd nu mai avea răbdare (sau timp?) să trec pe la el. În 
urmă cu 2 sau 3 ani l‑am invitat la clubul foto (un hobby al meu de dată 
mai recentă), care pe atunci se reunea la Galeriile Grumăzescu din Iaşi. A 
venit punctual, modest, ca între vechi prieteni, cu Mimi alături. Era foarte 
emoţionat, nu ştia de unde să înceapă, ce ne‑ar interesa despre el... Cum 
ce? Totul! Aşa că, încet‑încet, ne‑a povestit din tinereţe, de începuturile 
muzicii de jazz la Iaşi, ne‑a cîntat şi i‑a încîntat pe toţi (audienţa în sală 
era de la 16 ani în sus), cu glasul său ca ploaia toamnei care te rupe de 
realitate, preţ de un vis şi ceva... Parcă timpul stătuse pe loc. Noi, toţi cei 
aflaţi acolo, eram într‑o admiraţie mută, n‑aveam întrebări, curiozităţi, 
nimic. Aveam o singură dorinţă tacită: să nu se termine, să nu se oprească 
maestrul, să nu se rupă vraja! Iar lui îi făcea atîta plăcere să povestească, 
să ne vadă acolo, o grămăjoară de suflete lipite de sunetele muzicii lui...
Cred că şi Ion Creangă trăgea cu urechea la noi, atunci... probabil s‑o fi 
bucurînd acum, că‑l are doar pentru el, acolo Sus... Oamenii vin şi se duc, 
rămînînd alţii care vorbesc şi scriu despre ei. Important e că, într‑un fel 
sau altul, sîntem împreună“.

De fiecare dată cînd veneam la Iaşi la bunii mei prieteni Mariana şi Viorel 



88  O CTAVIAN u RSULESCU


Roman, unde am şi elaborat cîteva din paginile acestei cărţi, vorbeam cu ei 
despre Titel Popovici, despre viaţa artistică ieşeană, cu regretul, exprimat 
de ei, deşi sînt tineri, că nu mai sînt spectacolele de altădată. Mari iubitori 
de muzică, aveau înregistrate zeci de cîntece ale maestrului, dintre care unul 
era reluat de cîteva ori pe seară, pus în valoare de glasul inconfundabil, plin 
de dramatism al lui Gabriel Dorobanţu. Este vorba de piesa Rămîi, te rog, 
iubito..., pe versurile Angelei Georgică: Rămîi, te rog, iubito, nu pleca/ De 
ţi‑am greşit tu poate vei ierta/ Că nu vom risipi iubirea‑n vînt/ Pentr‑un 
cuvînt, doar un cuvînt/ Rămîi te rog, iubito, nu pleca/ Ar fi pustie casa‑n 
urma ta/ Şi florile de dor s‑ar ofili/ Din clipa cînd n‑ai mai veni.../În viaţă 
uneori apare cîte‑un nor/ O clipă cerul tău e‑ntunecat/ Dar ai încredere şi 
mîine vei vedea/ Cu forţa ei va‑nvinge dragostea/ Rămîi, te rog, iubito, nu 
pleca/ Mai dă‑mi măcar o zi din viaţa ta/ Eu numai lîngă tine doar trăiesc/ 
Fiindcă iubesc... eu te iubesc...

Tălmăcitor fără pereche al cîntecului de dragoste, interpretat cu 
fervoare, pasiune şi patimă, Gabriel Dorobanţu s‑a numărat pe drept cuvînt 
între interpreţii preferaţi ai lui Titel Popovici, un compozitor mai degrabă 
liric. Condiţia muzicianului de provincie era, pe atunci (nu s‑a schimbat 
prea mult nici azi...), extrem de vitregă, toţi soliştii de valoare locuind în 
Capitală, tot în Bucureşti fiind posturile naţionale de Radio şi TV, precum şi 
casa de discuri Electrecord. Doar calitatea creaţiilor compozitorului ieşean 
a făcut ca o sumedenie de cîntăreţi de marcă să accepte colaborarea cu el, 
rezultînd melodii rămase peste timp în fonoteca de aur a muzicii uşoare 
româneşti. Între ei, cum spuneam, la loc de cinste, Gabriel Dorobanţu, 
care îl evocă pe Titel Popovici în cuvinte emoţionante: Dacă nu‑l cunoşteai 
pe Titel Popovici, era de‑ajuns să‑i asculţi cîntecele scrise cu minuţie şi 
încăpăţînare, din inimă şi pentru minte. Şi‑ai fi auzit pînă şi apusul sfîşietor 
peste colinele molcome ale Iaşilor săi iubiţi sau noaptea în căderea ei 
fermă şi inevitabilă, întunericind plopii fără soţ, şi chiar dangătul solemn 
al clopotelor iscat duminica în zori, din turlele svelte ale bisericilor, ce cu 
semeţie împing cerul Moldovei sus, tot mai sus... Melancolic, îndrăgostit 
şi încrezător în ceea ce făcea, Titel Popovici se strecura pe drumul fără 
capăt al creaţiei ca un detectiv discret şi tenace, pentru a demonstra în 
final justeţea presupunerilor sale logice, că muzica era singurul alibi al 
existenţei sale. Te îmbia prieteneşte să‑i asculţi un cîntec şi, de‑ai fi vrut, 
mîngîia clapele pianului, temător că ziua nu era zi sau că lumea ar fi alta 
decît lumea lui... Ce încîntare să cunoşti un astfel de om şi să‑i cîştigi 
încrederea! Am reuşit aceasta, dovada vie fiind cîntecele înregistrate 
cu ceva timp în urmă, pierdute în arhiva de aur a Radio‑ului şi care, la 
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ceas de aducere aminte, pot fi puse pe unde prin priceperea şi osteneala 
redactorului muzical, străbătînd eterul şi intrînd în casele noastre cînd nu 
te aştepţi. Fiindcă Titel Popovici poate fi oricînd printre noi!

Şi dacă Gabriel Dorobanţu s‑a referit la cîntecele pe care le‑a înregistrat 
din creaţia lui Titel Popovici, iată un alt şlagăr născut din colaborarea celor 
doi, de această dată pe versurile lui Pompiliu Gîlmeanu. Este vorba de 
Iubire, veşnic legămînt: Iubire, tu ai fost aseară/ Cu crengi de dor băteai 
în geam/ Învăluind ca‑n primăvară/ Cu mii de flori al vieţii ram./ Iubire, 
mi‑ai adus aminte/ De glasul verii în pridvor/ Cînd eu cu lacrima fierbinte/ 
Rupeam din stele dor cu dor./ Iubire, toamna stă cu mine/ Atît cît tu mă 
mai păstrezi/ În frunze ce‑mi vorbesc de tine/ Şi‑n nopţi în care te visez.../
Şi‑atunci cînd iarna bate‑n geamuri/ Cu flori de gheaţă‑n rece joc/ Iubire, 
eu te simt prin ramuri/ Şi‑n crizantemele de foc./ Să baţi în geamul vieţii 
mele/ Iubire, veşnic legămînt/ Cum bat în ramuri mii de stele/ Cu tine să 
trăiesc visînd...

Participările lui Titel Popovici la marile manifestări nu au fost atît de 
numeroase şi oricum nu atît de multe pe cît i‑ar fi dat dreptul valoarea, 
dar, aşa cum spuneam, depărtarea de Capitală, acolo unde „se făceau toate 
jocurile”, n‑a fost deloc în favoarea lui. Prima piesă a sa selecţionată pentru 
finala festivalului de la Mamaia a fost Florina (versuri Angel Grigoriu şi 
Romeo Iorgulescu), în 1972, interpret George Enache. La concursul TVR 
„Şlagăre în devenire”, care, atît cît a funcţionat (pînă în 1989, după aceea 
tot ce a fost viabil la televiziunea publică a fost distrus, pentru a se face loc 
unor producţii cel puţin discutabile), a lansat zeci de hit‑uri care se cîntă şi 
azi, compozitorul ieşean a fost prezent, în 1981, în finala de la sala Radio cu 
Cîntecul meu, pe versurile poetului Virgil Carianopol, interpretă Margareta 
Pâslaru (ulterior melodia a fost preluată şi de Mirela Voiculescu). O altă 
competiţie importantă pe vremuri era Festivalul naţional al cîntecului 
ostăşesc; la una din ediţii Titel Popovici a fost selecţionat cu piesa 
Răspundem toţi, text Adriana Lisman, solistă Diana Chitic. Am amintit de 
puternicul concurs „Şlagăre în devenire”, la care Titel a mai fost finalist cu 
melodiile Al nopţii cer senin, în 1985 (text Lucian Ţugui), cu grupul Ritmic 
’85, Cea mai frumoasă toamnă (text Angel Grigoriu şi Romeo Iorgulescu), 
cîntată de Cornelia Vorvoreanu, dar şi cu o altă piesă de... sezon, Vacanţa 
de vară (text Angela Georgică), cu Carmen Rădulescu. La un alt concurs al 
TVR, „3 din 10 pentru un show”, cîntecului Poveste de iubire, text aceeaşi 
Angela Georgică, i‑a dat viaţă regretatul solist ieşean Adrian Dospinescu. 
Ceea ce trebuie subliniat cu tărie este fidelitatea compozitorului faţă de 
elevii săi, pe care a mizat aproape de fiecare dată, în ciuda faptului că ar fi 
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avut mai multe şanse la premii apelînd la vedete. La Mamaia 1984 cele două 
creaţii ale sale au fost încredinţate Ninei Radu (Ţara mea de vis, text Eliza 
Florescu) şi Doinei Moroşanu (Ce m‑aş face fără tine?, text Angel Grigoriu 
şi Romeo Iorgulescu). Au fost ani în care compozitorul a fost prolific şi 
inspirat, fiind aproape nelipsit din finala de la Mamaia: în 1985 cu Ne 
cheamă tinereţea la dans, text Lucian Ţugui (solistă Gabriela Bînzar), în 
1986 cu Nu‑i prea tîrziu (solistă Alina Mavrodin) şi Iubeşte, nu vei regreta! 
(cu Gina Pătraşcu), ambele pe texte de Angela Georgică. În 1987, alături de 
textiera sa preferată propunea cîntecele În sfîrşit m‑am îndrăgostit!, solistă 
Nina Doroftei, şi Haideţi să ne jucăm de‑a copiii!, acesta pe versurile 
Ginei Teodorescu (mama compozitorului Mircea Drăgan) şi interpretat 
de un alt elev ieşean al său, de care am mai amintit, Adrian Dospinescu. 
Tot cu textiera Gina Teodorescu îl găsim şi la Mamaia 1988, cu O floare 
pe zi (solist Cornel Constantiniu), iar în 1989 Titel Popovici marchează 
o nouă colaborare fructuoasă cu textiera Angela Georgică, titlul finalist 
fiind M‑am îndrăgostit de rock, cu Angela Caraiman. Cine ar mai fi făcut 
asta, să renunţe aproape deliberat la premii pentru a oferi şansa consacrării 
discipolilor săi? Sigur, nu toţi au rămas în istoria genului, dar pentru ei 
acea participare la cel mai important festival naţional (aşa era pe atunci 
Mamaia...) va rămîne clipa supremă şi de neuitat a vieţii lor de artist...

Două din artistele pe care Titel Popovici a mizat la Mamaia reprezintă 
şi azi valori autentice ale muzicii uşoare româneşti, aşa încît amintirile lor 
au o rezonanţă aparte. Alina Mavrodin a cîştigat Trofeul de interpretare la 
festivalul de la Mamaia, a triumfat la concursul TV „Steaua fără nume”, a 
fost un timp profesoară de matematică, iar în prezent conduce împreună cu 
soţul său Teodor Vasiliu cel mai mare trust de presă din judeţul Dîmboviţa. 
Locuieşte în oraşul natal, Pucioasa, unde am găsit‑o pentru a o ruga să 
se întoarcă puţin în timp: Întîlnirea mea cu compozitorul Titel Popovici 
este una ce ţine de destin şi reprezintă unul din acele momente speciale 
din viaţa mea pe care nu le voi uita niciodată. Tocmai cîştigasem, în mai 
1986, preselecţia pentru festivalul de muzică uşoară de la Mamaia, cînd 
organizatorii mi l‑au prezentat pe maestrul Titel Popovici, care avea să‑mi 
încredinţeze o melodie în primă audiţie. „Sînteţi amîndoi ieşeni” a fost 
argumentul lui Eugen Aron, de la Consiliul culturii. Într‑adevăr, eram 
„ieşeni” (eu doar studentă acolo) amîndoi, dar nu ne întîlnisem pînă 
atunci pe scenele din oraş. Absolveam în 1986 facultatea de matematică 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, fiind nelipsită din spectacolele 
găzduite de Casa de cultură a studenţilor din Iaşi. Şi totuşi destinul a hotărît 
ca întîlnirea mea cu compozitorul Titel Popovici să aibă loc nu la Iaşi, 
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ci la Bucureşti, la Teatrul „Constantin Tănase”, în acea zi memorabilă 
în care primisem vestea că, din cei peste 500 (o, ce vremuri! – N.A.) de 
participanţi la preselecţia pentru festivalul de la Mamaia, eu eram unul 
dintre cei aleşi să urce pe scena atît de rîvnită a festivalului naţional de 
muzică uşoară. A doua întîlnire cu maestrul Titel Popovici a fost de această 
dată la Iaşi, la Şcoala populară de artă, în iunie 1986, ocazie cu care mi‑a 
încredinţat melodia în primă audiţie „Nu‑i prea tîrziu”, ale cărei versuri 
pline de har au fost semnate de Angela Georgică. Tot în acea zi am avut şi 
prima repetiţie cu pianul, cunoscînd astfel nu doar un mare compozitor, ci 
şi un om de mare modestie şi sensibilitate, care m‑a onorat apoi ani de‑a 
rîndul cu preţuirea sa. Mi‑l amintesc repetîndu‑mi cu tristeţe: „Cum de a 
fost posibil să fii în Iaşi, dar să nu ne cunoaştem şi să nu colaborăm atîta 
timp?”. După festivalul de la Mamaia din 1986 drumurile ni s‑au despărţit 
din nou. Îmi amintesc totuşi cu mare emoţie momentul în care am ascultat 
pentru prima oară la postul Radio România melodia „Nu‑i prea tîrziu”, 
pe care mi‑o dăruise maestrul Titel Popovici. Eram înconjurată de elevii 
mei din judeţul Covasna, care s‑au bucurat enorm ascultîndu‑şi la radio 
tînăra profesoară de „mate”, într‑un recital dedicat de Radio România 
compozitorului ieşean Titel Popovici. Aşadar, eu ajunsesem prin repartiţie 
guvernamentală profesoară în comuna Brăduţ, judeţul Covasna, şi tocmai 
de acolo aveam să particip în 1987 la concursul „Steaua fără nume” şi 
din nou la festivalul de la Mamaia, al cărui Trofeu l‑am cîştigat în 1987. 
Au urmat ani de corespondenţe şi proiecte de colaborare cu maestrul 
Titel Popovici, dar de‑abia în 1993 ne‑am reîntîlnit la Iaşi, acolo unde 
Televiziunea Română îl omagia printr‑un spectacol grandios dedicat celor 
30 de ani de carieră muzicală a maestrului. Emoţia a fost copleşitoare 
pentru mine, cu atît mai mult cu cît evenimentul era găzduit de marea sală 
de spectacole a Casei de cultură a studenţilor din Iaşi, a cărei scenă fusese 
ani de‑a rîndul martor al spectacolelor şi succeselor mele. Totodată, am 
putut vedea cît de iubit era în Iaşi compozitorul Titel Popovici, ce artişti de 
excepţie i‑au onorat spectacolul omagial şi ce muzicieni remarcabili făceau 
parte din orchestra impresionantă care ne‑a acompaniat. A fost un regal 
muzical de neuitat, pe care profesioniştii de la TVR Iaşi şi Radio Iaşi l‑au 
oferit întregii ţări. Apoi l‑am reîntîlnit adesea la Tîrgovişte, în patria mea şi 
a romanţei româneşti, gen pe care compozitorul Titel Popovici l‑a slujit cu 
devotament exemplar prin creaţiile sale minunate. În toamna anului 2009, 
maestrul mi‑a propus la Tîrgovişte să fac parte dintr‑un proiect deosebit, 
prin care dorea să aducă la rampă, într‑un concert extraordinar, cele 
mai frumoase romanţe ale sale, distinse cu Trofee şi premii la Festivalul 
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naţional „Crizantema de aur”. Cîteva dintre partituri mi le‑a şi încredinţat 
în acest sens. Dar, din păcate pentru noi toţi, Dumnezeu a avut alte planuri 
cu bunul nostru prieten Titel Popovici şi, cred eu, l‑a chemat prea devreme, 
dintre stelele scenei româneşti, printre stelele eternităţii. Titel Popovici 
ne‑a lăsat însă muzica sa duioasă şi rafinată, iar mie, personal, cîteva 
întîlniri de destin, prea puţine, dar atît de semnificative...

Ca şi Alina Mavrodin, Carmen Rădulescu este o altă interpretă foarte 
cunoscută care recunoaşte a datora imens întîlnirii cu Titel Popovici. 
Rîndurile de mai jos aruncă o lumină necesară asupra începuturilor ei 
muzicale, fiindcă secvenţele legate de „Steaua fără nume”, de Mamaia 
sau de şlagărele lui Şerban Georgescu sînt îndeobşte cunoscute. Efectiv, 
amintirile solistei poartă amprenta unei emoţii intense cînd se întoarce în 
timp, atunci cînd adolescenta din Oneşti venea la Iaşi pentru a lua lecţii de 
canto: De cînd m‑am născut am fost iubită de Dumnezeu, de lume, de tot 
ce m‑a înconjurat, am fost o privilegiată în adevăratul sens al cuvîntului. 
Spun asta deoarece toţi oamenii pe care i‑am întîlnit şi pe care apoi i‑am 
cunoscut mai bine m‑au învăţat, m‑au ajutat în carieră, au compus melodii 
special pentru vocea mea, pentru sufletul meu. Pot spune că au fost melodii 
aparte pentru fiecare etapă specială a vieţii mele, pentru că fiecare dintre 
noi avem sau am avut momente speciale de‑a lungul anilor, pe care ni le 
amintim cu mare plăcere şi bucurie, momente care mie mi‑au fost călăuză 
în drumul spre ascensiune. Un astfel de moment a fost atunci cînd l‑am 
cunoscut pe omul Titel Popovici, la un concurs interjudeţean numit „Retorta 
de cristal”, renumit pentru longevitatea sa şi care se desfăşura în Oneşti, 
oraşul meu natal. În 1979 cochetasem deja cu televiziunea, cu postul central 
de Radio din Bucureşti, cîştigasem prima etapă a faimosului concurs din 
acea vreme, „Steaua fără nume”, prin intermediul căruia cunoscusem doi 
oameni absolut minunaţi, Simona Patraulea şi Sorin Grigorescu, precum 
şi pe Sile Dinicu, un alt mare om. Despre aceste trei mari personalităţi, ca 
şi despre Titel Popovici, am folosit cuvîntul OM. Pentru că înainte de toate 
Titel Popovici era un om tare bun (privirea îi trăda bunătatea), înarmat 
cu uriaşa răbdare de a te asculta, cu marea putere de a te sfătui şi ajuta. 
Aşa mi‑l amintesc eu pe maestrul Titel Popovici... Iată că am schimbat 
deja registrul, pentru că voi vorbi despre OM şi MAESTRU, concomitent. 
Cine n‑a avut privilegiul de a‑l cunoaşte pe artistul Titel Popovici a pierdut 
enorm. În 1979, aproape de finalul concursului de la Oneşti, maestrul m‑a 
abordat foarte timid, spunîndu‑mi că ar dori foarte mult să‑mi încredinţeze 
o melodie, dar că înregistrarea nu se poate face decît în studioul Radio 
Iaşi... Am răspuns pe loc afirmativ, iar de restul detaliilor s‑a ocupat mama 
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mea, împreună cu maestrul... Intrarea mea în Iaşi, în studioul de radio, 
precum şi prima melodie înregistrată mi‑au marcat viaţa. Înregistrarea a 
fost un mare succes, de care ne‑am bucurat cu toţii – eu, maestrul, mama 
şi soţia maestrului, doamna Mimi, un om absolut remarcabil. Maestrul şi 
soţia sa s‑au completat reciproc şi erau în culmea fericii cînd îi vedeau 
pe alţii fericiţi şi împliniţi. Şi dacă tot am avut succes cu prima melodie, 
de ce maestrul să nu‑mi fie şi profesor, pentru că avea clasă la Şcoala 
populară de artă? Doamne, nici nu ştiu de unde avea atîta răbdare, putere 
şi suflet pentru cîte făcea zilnic: ore la Conservator, la Şcoala populară de 
artă, repetiţii cu big‑band‑ul înfiinţat tot de dînsul şi spectacole pe care 
tot maestrul le organiza. Muzica a fost viaţa lui, inspira şi expira muzică! 
Şi uite‑aşa, din 1980 pînă‑n 1982, în paralel cu cursurile de la Liceul de 
filologie‑istorie din Oneşti, făceam naveta în fiecare lună la Iaşi, eram 
găzduită fie acasă la domnul profesor, fie la hotel. Oricum nu conta pentru 
mine unde dormeam, ci faptul că mă întîlneam cu maestrul la şcoală, 
apoi la radio, la repetiţii. Ceea ce am învăţat de la maestrul, profesorul 
şi omul Titel Popovici a rămas pentru mine ca rugăciunea pe care o spun 
seară de seară, fiind modelul de pe urma căruia am păşit în viaţa artistică. 
Îi mulţumeam de fiecare dată la despărţire, cînd plecam cu mama spre 
Oneşti, îi mulţumesc şi acum, îi voi rămîne îndatorată toată viaţa pentru 
ce a făcut pentru mine. După absolvirea Şcolii populare de artă din Iaşi, 
colaborarea mea cu maestrul a continuat şi la Bucureşti, atunci cînd 
organiza spectacole „live” sub egida TVR şi a Radio‑ului. Şi chiar dacă 
nu reuşeam să ne vedem atît de des, ca pe vremuri, maestrul Titel Popovici 
făcea tot posibilul ca aceia pe care i‑a iubit, învăţat, îndrumat să nu aibă 
timp să uite ce însemna pentru ei Titel Popovici. Astfel, neobositul maestru 
ne chema pe toţi la Iaşi, la spectacole care durau 5‑6 ore, să cîntăm, să ne 
bucurăm alături de dînsul de tot ce însemna muzica. Şi dacă ar mai avea 
trei vieţi tot muzică ar face! Un om mai modest şi mai retras ca maestrul nu 
mi‑a fost dat să mai văd, pentru că valorile, de cînd e lumea şi pămîntul, nu 
şi‑au dorit faimă, n‑au încercat să epateze, ci au trăit în linişte, în umbră... 
Talentat, unic, modest, timid dar hotărît, Titel Popovici emana iubire şi 
muzică – asta e tot ce pot spune despre maestrul, profesorul şi omul Titel 
Popovici. Te‑am iubit, te‑am preţuit şi te‑am cîntat, maestre, şi te voi iubi, 
preţui şi cînta atît cît va da Dumnezeu! Îţi mulţumesc pentru tot!.

Am mai amintit în paginile acestei cărţi despre preocuparea lui Titel 
Popovici de a descoperi şi de a îndruma copii talentaţi, dintre care unii îşi 
continuă ascensiunea artistică şi după dispariţia compozitorului. Între altele 
se cuvin menţionate participările la festivalul naţional „Mamaia copiilor”, la 
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ediţiile 2003, 2004 şi 2005, melodiile finaliste la secţiunea „Creaţie” fiind, 
în ordine, Nu e mare lucru muzica (solistă Diana Catană), Cred că ştiu (cu 
Alexandra Vasiu), respectiv Şapte note mici (cîntată de Cristina şi Mihai 
Nechifor), toate pe versurile Angelei Georgică. Nu au intrat în palmares 
(ar fi multe de spus despre modul cum se acordă premiile la Mamaia, atît 
la „adulţi”, cît şi la copii...), dar Nu e mare lucru muzica a fost preluat 
de foarte mulţi copii talentaţi, eu însumi prezentîndu‑i cu acest cîntec la 
competiţii deschise vîrstei lor. Mihai Nechifor (ca şi sora lui, Cristina) 
a fost unul dintre cei mai valoroşi elevi ai compozitorului, numeroasele 
premii internaţionale cucerite de el, de care am vorbit anterior, stînd 
mărturie. Un alt discipol de excepţională valoare al lui Titel Popovici este 
charismaticul Ştefan Atîrgoviţoae, a cărui poveste ne‑a fost istorisită de 
părinţii lui. De fapt, părinţii joacă un rol uriaş în descoperirea înzestrărilor 
muzicale ale odraslelor lor, dar mai ales în alegerea celor mai buni dascăli 
şi în susţinerea ulterioară a pregătirii lor. Dar iată cum rememorează 
părinţii lui Ştefan debutul colaborării cu Titel Popovici: În 2006 am mers 
la Şcoala populară de arte din Iaşi cu Ştefan, care avea atunci 5 ani şi 6 
luni: doream să‑l asculte maestrul Titel Popovici, pentru că Ştefan cînta 
tot timpul prin casă şi părerea unei personalităţi atît de competente conta 
pentru noi. Dar maestrul nu lucra cu copii mici: cînd l‑a văzut şi a aflat 
ce vîrstă are, nu era prea dumirit de ce am venit cu el la muzică la o vîrstă 
atît de fragedă, spunîndu‑ne că dacă nu ştie să scrie şi să citească este un 
pic cam greu să facă muzică. A acceptat însă să‑l asculte, promiţîndu‑ne 
că dacă are într‑adevăr talent va lucra cu el. Amabil, cu blîndeţe, l‑a ajutat 
să treacă peste emoţii; l‑a chemat pe Ştefan lîngă el, la pian, şi l‑a întrebat 
dacă ştie vreun cîntec. Ştefan privea fascinat cum îi alunecă degetele pe 
clapele pianului... Prima melodie care i‑a venit în cap a fost „Păpuşa”, a 
lui Mihai Constantinescu, apoi au urmat şi altele, au cîntat împreună de 
parcă o făceau de o viaţă. La finalul întîlnirii, maestrul a zîmbit mulţumit, 
am ghicit o mare bucurie pe faţa lui. L‑a testat la pian, să vadă dacă are 
ureche muzicală bună, după care ne‑a zis că are talent, fiind primul la o 
asemenea vîrstă cu care acceptă să lucreze. Anii următori au trecut pe 
nesimţite, maestrul ştiind să‑i cultive, cu bunătate şi blîndeţe, încrederea, 
perseverenţa şi dorinţa de perfecţionare. Ştefan are o ţinere de minte foarte 
bună, a învăţat rapid să cînte la pian, şi‑a cizelat tehnica vocală, era 
încîntat la orele de teoria muzicii. Maestrul Titel Popovici s‑a ataşat foarte 
mult de Ştefan, ţinea enorm la el, îi dădea multe sfaturi bune, exact ca un 
părinte, dăruindu‑i din suflet ceva din experienţa sa, acumulată de‑a lungul 
zecilor de ani, i‑a dăruit din secretele şi cunoştinţele sale, încurajîndu‑l şi 
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îndrumîndu‑l către compoziţie, pian şi chiar către muzica populară. Ştefan 
aştepta cu nerăbdare zilele în care avea ore la Şcoala populară de arte, iar 
după aceea venea acasă şi repeta sîrguincios la pianină, singur, tot ceea 
ce maestrul îi arătase la ore... De‑a lungul acestor ani am cunoscut un om 
de o valoare morală şi culturală deosebită, un om de o uriaşă bunătate 
şi blîndeţe, modest şi răbdător, dornic să împărtăşească din bogata‑i 
experienţă tuturor celor care veneau la el. Tot maestrul Titel Popovici a 
avut încredere să‑l invite pe Ştefan pentru un micro‑recital într‑un spectacol 
al lui, la numai 6 ani, alături de nume reprezentative ale muzicii uşoare 
româneşti. Ultima melodie compusă de maestrul Titel Popovici a fost „Mai 
păstrez în amintire”; dînsul dorea s‑o înregistreze cu vocea sa şi nu reuşea. 
Noi eram la şcoală, iar Ştefan i‑a spus că ştie cum se poate înregistra pe 
computer. Maestrul s‑a bucurat enorm, avea mari dureri, era foarte slăbit 
şi obosit, dar a hotărît să stăm s‑o înregistreze, cu toate că era tîrziu; a 
fost ultima oră de muzică a lui Ştefan cu dînsul... Cu o zi înainte de a muri 
maestrul am fost cu Ştefan la el acasă; cu toate durerile pe care le avea, tot 
blînd şi amabil a vorbit cu Ştefan, asigurîndu‑l că după ce se va face bine 
vor continua să lucreze... Maestrul Titel Popovici a reprezentat pentru noi 
un artist desăvîrşit, un om extraordinar şi un profesor minunat, care ştia 
să capteze atenţia elevilor cu calm, bunătate, făcîndu‑i să înflorească şi să 
dorească să ştie cît mai multe!.

Cu ocazia unei discuţii pe care am purtat‑o cu Titel Popovici la 
începutul anului 2003, acesta mi‑a mărturisit că are ocazia să pregătească 
(el, prin mâinile căruia au trecut atîtea talente!) o fetiţă cum n‑a mai văzut 
şi n‑a mai auzit în viaţa lui. Ramona Hârţan era la acea dată eleva sa de 
circa un an, fiind, la început, doar o excelentă solistă vocală. La sugestia lui 
Titel, părinţii i‑au permis fetiţei să studieze şi pianul. Uluirea reputatului 
dascăl n‑a cunoscut margini, constatînd după numai cîteva lecţii că are în 
faţă un adevărat copil‑minune. Ramona a asimilat şi a învăţat imediat toate 
gamele, elementele de bază ale teoriei muzicale, cheia sol şi fa, cîntînd cu 
o dezinvoltură fantastică şi dezarmantă cu toate cele zece degete, dovedind 
un simţ armonic şi ritmic nemaivăzut. În scurt timp, fetiţa a ajuns să cînte 
piese de jazz, în armonii şi acorduri de 4 şi 5 sunete simultan, atît cu mîna 
dreaptă, cît şi cu stînga, să cunoască deja acordurile cifrate, să întrebuinţeze 
toate disonanţele şi suprapunerile tonale, reuşind să şi acompanieze temele 
pe care le ştia! Era o adevărată încîntare s‑o asculţi interpretînd la pian 
piese celebre cum ar fi Hello, Dolly, When The Saints..., Everybody Loves 
Somebody, In The Mood sau Blue Moon. Practic, ţinînd seama de talentul ei 
excepţional şi de plăcerea cu care învaţă, Titel Popovici intenţiona să facă 
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un experiment, pentru a vedea cît de repede şi de bine poate să se dezvolte 
un talent ca al ei, atunci cînd profesorul vrea să‑şi ducă elevul pe cele mai 
înalte culmi ale măiestriei, mai ales într‑un domeniu atît de dificil cum este 
jazz‑ul. Chiar după ce a descoperit, pregătit, lansat zeci de copii şi tineri, 
unii dintre el nume binecunoscute azi, compozitorul nu‑şi putea imagina, la 
ora aceea, că va întîlni într‑o bună zi un asemenea talent unic, cu o dotare 
excepţională pentru jazz şi muzica uşoară. La vîrsta ei, Ramona Hîrţan, 
fără exagerare, cînta şi ştia mai multe decît numeroşi profesionişti! N‑am 
să uit niciodată cum, cu mîndrie în glas, Titel Popovici anticipa că va fi cea 
mai frumoasă realizare a carierei sale...

Iubind cu pasiune jazz‑ul, Titel Popovici visa să dăruiască acestui gen 
muzical încă un talent de excepţie, după Anca Parghel. În această lume 
atît de specială, muzicianul era privit cu profund respect, fiind un neobosit 
veteran. Iată cum îl fixează în timp binecunoscutul specialist, compozitor, 
prezentator, realizator radio şi TV Florian Lungu: „L‑am cunoscut pe Titel 
Popovici în anul 1969, la cea dintâi ediţie a Festivalului naţional de jazz 
de la Ploieşti, cînd pianistul a evoluat scenic în faţa propriei formaţii – de 
amintit că grupul Titel Popovici a fost singurul din ţară care a participat 
neîntrerupt la primele zece ediţii ale festivalului autohton de gen, primele 
trei (1969, 1970, 1971) la Ploieşti şi în continuare cele organizate din 1974 
la Sibiu, între timp grupul ieşean fiind premiat la ediţia 1972 a festivalului 
de la Přerov, Cehoslovacia. Ne‑au legat rapid şi lesne, pe mine şi pe 
Titel, afinităţi elective raportate la profesie, dar concomitent o simpatie 
reciprocă, mai bine zis o empatie, consolidînd prietenia noastră de decenii. 
Din acei ani datează inspiratele sale compoziţii „După fluturi”, „Blues 
pentru Iaşi”, „Baladă pentru Mimi”, pe care le‑a prezentat „live” cu fraţii 
şi partenerii de combo Virgil Popovici (saxofonist, clarinetist) şi Mihai 
Popovici (baterist), pentru ca mai tîrziu să le înregistreze în aranjamente 
complexe pentru big‑band. Tot în perioada de început a afirmării sale, atît 
în areal local cît şi naţional – mă refer la anii ’70‑’80 – s‑au născut şi unele 
din melodioasele lui şlagăre, precum „Scrisoare din Iaşi”, „Album de 
amintiri”, „Iubirea noastră nu are apus”, imortalizate pentru posteritate 
de interprete de notorietatea vocalistelor Gigi Marga, Aura Urziceanu şi 
Anca Parghel. Calitatea componistică şi ţinuta aranjamentelor, ca şi faptul 
că la Iaşi Titel Popovici a întemeiat şi condus un big‑band au generat 
admiraţia maestrului Sile Dinicu, care i‑a devenit şi... naş, beneficiind 
din partea finului de o piesă‑dedicaţie numită „Blues pentru Sile Dinicu”. 
Potrivit dictonului „Omul sfinţeşte locul”, numele lui Titel Popovici a 
devenit emblematic pentru jazz‑ul şi muzica pop din zona Moldovei, la 
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aceasta contribuind deopotrivă fervoarea activităţii sale neobosite– în 
plan componistic, interpretativ, didactic – şi diversitatea preocupărilor 
în aria artei sunetelor, întrucît pe lîngă jazz şi muzica pop Titel Popovici 
stăpînea cu egală dezinvoltură genuri şi specii sonore limitrofe, precum 
romanţele, cîntecele de petrecere, prelucrările clasice şi de folclor, la care 
s‑a adăugat muzica de scenă scrisă de el pentru două teatre din municipiul 
moldav. L‑am reîntîlnit apoi de cîte ori profesia de prezentator de concerte 
şi festivaluri mi‑a purtat paşii spre Iaşi, precum la Gala serialului de 
concerte „Jazz în cartier”, am făcut parte împreună din jurii de estimare 
valorică la competiţii de interpretare studenţeşti şi de tineret, ca de pildă 
„FestiJazz and Blues” ori „FestudIS”. Invitat la ei acasă, Mimi şi Titel 
Popovici s‑au dovedit gazde de o ospitalitate fără cusur. Mi‑l amintesc 
ca acum pe muzicianul cu cinci ani mai vîrstnic decît mine. Deşi foarte 
serios în forul său interior, propriu unui caracter ferm, puternic, Titel 
Popovici era pentru cei din jurul său o prezenţă umană charismatică şi 
comunicativă, plină de căldură, de sensibilitate. Întotdeauna îmbrăcat „la 
şapte ace”, cu costum, vestă şi cravată, emana autoritatea şi siguranţa 
de sine pe care ţi le conferă stăpînirea autentică a profesiei, onestitatea, 
echilibrul interior. Ca pianist a fost un iubitor al armoniei, totodată un 
bun improvizator în derulări orizontale pe claviatură, tălmăcirile sale fiind 
caracterizate din punct de vedere ritmic de necesara pulsaţie a swing‑ului. 
Mulţi tineri îi datorează aflarea tainelor profesiei interpretative, după cum 
nu puţini sînt cei pe care i‑a acompaniat cu dăruire în primii lor paşi pe 
scene... În noul mileniu m‑am bucurat să‑l aflu pe muzicianul sexagenar 
în mai multe rînduri la Bucureşti, în proximitatea big‑band‑ului Radio, ca 
dirijor şi compozitor invitat pentru înregistrarea ca şi interpretarea „live” 
a creaţiilor proprii, cu unul dintre aceste prilejuri fiind şi aniversat de 
colegii instrumentişti din orchestră. Să menţionăm în această ordine de 
idei că el a fost în permanenţă colaborator al Studiourilor de Radio şi 
Televiziune din Iaşi şi din Capitală. Pe lîngă cele consemnate în rîndurile 
de mai sus, fie‑mi permisă o mărturisire de suflet: nu voi uita niciodată că 
dintre toţi prietenii şi cunoscuţii mei, Titel Popovici a fost singurul care 
m‑a onorat constant, ani de zile, cu felicitări de Sărbători!

Florian Lungu semnala în amintirile sale frumosul cîntec Iubirea 
noastră nu are apus, interpretat de regretata Anca Parghel. Titel Popovici a 
scris această melodie pe versurile inspirate ale Elizei Florescu: Pentru mine 
eşti doar mîngîieri şi bucurii/ Pentru mine eşti un neastîmpăr de copil/ 
Poate‑un cuvînt ce l‑am spus fără rost/ Te‑a supărat? Cum să uiţi tot ce‑a 
fost?/ Cînd apare‑un nor ce‑i trecător în viaţa ta/ Şi ţi‑a‑ntunecat pentru 
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o clipă dragostea/ Ridică‑ţi fruntea, soarele e sus/ Iubirea noastră nu are 
apus!/ Toamna‑n solfegii te‑aşteaptă‑n prag/ Frunzele toate şoptesc cu 
drag:/ „Vino la mine, cînt pentru tine/ Mai cred că nu te‑am pierdut...”/ 
Te‑aştept să revii la mine iar, ca altădat’/ Din priviri să‑mi spui/ Că norul 
negru‑ai alungat/ Ridică‑ţi fruntea, e  soarele sus/ Iubirea noastră nu are 
apus!

Cei care l‑au cunoscut pe Titel Popovici, care au colaborat cu el, 
păstrează toţi amintirea unui om extraordinar, sensibil şi generos. Chiar 
dacă i‑a interpretat o singură piesă, redescoperită cu uriaşă emoţie pe 
internet graţie unui frumos montaj video realizat de doamna Mimi Popovici, 
reputata interpretă Pompilia Stoian îşi aminteşte cu claritate contextul 
acestei colaborări...Iată ce ne scrie, din Germania, Pompilia Stoian: Mă 
gîndesc la ce spunea Ernest Hemingway: cel mai important lucru e să scrii 
o propoziţie adevărată. Scriitorul stătea ore întregi în picioare, în faţa 
maşinii sale de scris, formula şi reformula o idee, pînă intuia că a reuşit să 
scrie propoziţia pe care o considera „adevărată” – oglindă fidelă a unei 
trăiri autentice. Aceeaşi exigenţă se impune cînd e vorba de un proiect ca 
acesta, care vrea să transfere trecutul în prezent. Încerc aşadar să formulez 
cîteva propoziţii adevărate, dictate de emoţia pe care am trăit‑o atunci 
cînd am aflat că Titel Popovici a plecat pentru totdeauna dintre noi... Am 
avut şansa să interpretez o piesă scrisă de compozitor. La 30 ianuarie 
2012 am reascultat cîntecul „Taina primului sărut”, după mai bine de 
40 de ani! Ieşit din nou la lumină din profunzimi de arhive, el reanimă o 
epocă în care parcă mă văd zburdînd alături de neuitaţii mei colegi Dan 
Spătaru, Doina Badea, Anda Călugăreanu, Margareta Pâslaru, Anca 
Agemolu, Luminiţa Dobrescu, Mihaela Mihai, Constantin Drăghici, Sergiu 
Cioiu...Din garda compozitorilor tineri, al căror talent era din ce în ce 
mai apreciat de publicul de toate vîrstele, făcea parte şi Titel Popovici. În 
urma plimbărilor mele pe Youtube am avut ocazia să constat complexitatea 
activităţii sale muzicale ulterioare. Atunci, în anii ’60, compozitorul nu 
mi‑a destăinuit de ce m‑a ales tocmai pe mine să‑i interpretez piesa. Dacă 
l‑aş mai fi întîlnit, aş fi dorit să aflu în amănunt de ce. Îmi rămîne numai 
regretul că am pierdut definitiv ocazia să primesc răspunsul său precis 
la această întrebare... Presupun că m‑a considerat capabilă să redau în 
mod credibil esenţa romantică a compoziţiei sale şi mesajul tineresc pe 
care dorea să‑l transmită, dovadă că „Taina primului sărut” mi‑a plăcut 
de la prima audiţie. Ştiu bine că atunci am intrat foarte uşor în atmosfera 
optimistă pe care o imaginaseră compozitorul şi textierul. O altă surpriză 
plăcută mă aştepta în studioul radio, unde a avut loc înregistrarea. Acolo 
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am ascultat pentru prima oară aranjamentul orchestral al piesei. El ne‑a 
înveselit spontan pe toţi cei care eram prezenţi în studio. Atmosfera de 
lucru din acea dimineaţă de primăvară a întrunit o serie de elemente care 
au contribuit la starea sufletească pozitivă de care aveam nevoie pentru 
interpretare. Cred că maestrul de sunet a folosit  ecoul exagerat ca figură 
de stil, poate avînd de gînd să creeze impresia că, de undeva, de departe, 
din sfere înalte, coboară o voce înaripată, care are menirea să transporte 
din spaţiu şi să aducă pe pămînt fragila taină a primului sărut... Revăd 
zîmbetul mulţumit al lui Titel Popovici, la sfîrşitul înregistrării. Zîmbetul 
de‑atunci nu s‑a mai stins. El va continua să lumineze omagiul pe care îl 
aducem unei existenţe dedicate muzicii. Stabilită de mai bine de 40 de ani 
peste hotare, Pompilia Stoian a părăsit ţara, în 1968, tocmai în momentul 
în care cariera sa urca vertiginos. În Germania a fost profesoară de limba 
engleză (a absolvit facultatea de profil la Universitatea din Bucureşti), dar 
a avut şi o notabilă activitate muzicală. Are o fiică, stabilită în Florida, în 
SUA. De fiecare dată cînd ne întîlnim (ultima dată acasă la compozitoarea 
Camelia Dăscălescu), pentru că vine destul de des în ţară, intenţionînd chiar, 
asemeni Luminiţei Dobrescu, să scoată un album, atît cu piese noi, cît şi cu 
şlagărele de altădată, depănăm nostalgici amintiri despre profesorii noştri 
comuni de la Liceul „Dimitrie Cantemir”: Enric Klosowski (profesor de 
sport, antrenorul meu la basket, acum în vîrstă de 83 de ani), Poenaru (tot 
de sport, antrenor al Pompiliei la echipa de volei), poetul Emil Giurgiuca 
(limba română), Iozefina Cernica (ilustrul meu dascăl de matematică), 
Anton Scornea (muzică)... Acesta din urmă are, la ora cînd scriu aceste 
rînduri, 99 de ani! El este cel care a scris muzica imnului liceului nostru 
(cu siguranţă uitat azi...), pe versurile profesorului de franceză Vladimir 
Beliş, imn pe care l‑am cîntat cu foc împreună cu Pompilia Stoian, cu 
ochii înrouraţi: Cantemir este numele şcolii/ Ai cărei elevi sîntem noi/ Sus 
fruntea, că ştim să fim solii/ Progresului, vremilor noi!...

N‑am cunoscut‑o pe Pompilia în timpul şcolii, era cu cîţiva ani mai 
mare decît mine, în schimb de cea de care aminteşte, Anda Călugăreanu, 
m‑a legat o strînsă prietenie. Era cu un an mai mare, „intercalată” între 
mine şi fratele meu Florin‑Silviu, comandant al unităţii de pionieri (n‑avea 
el veleităţi... politice, dar strălucea la învăţătură: îmi amintesc că odată, 
la faza pe judeţ a Olimpiadei de matematică, găzduită de Liceul „Mihai 
Viteazu”, am stat în bănci alăturate!). Anca (acesta este prenumele ei real) 
locuia pe Calea Moşilor, într‑o casă veche, azi demolată. Culmea e că peste 
ani a ajuns să stea într‑un bloc chiar peste drum! Era fala echipei de teatru 
a liceului, instruită de profesoara de... matematică Drîmbă şi ştiu cît de 
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mult şi‑a dorit să intre la facultatea de teatru. Dar n‑avea „pile”, nici rude 
în branşă şi era mereu respinsă, în ciuda talentului uriaş. Aşa încît a devenit 
o vedetă a muzicii uşoare, cu temperamentul ei extraordinar şi tenul creol, 
moştenire de la mama sa armeancă. Mă bucur să le pot alătura în aceste 
pagini pe aceste „cantemiriste” celebre. Iar Anda Călugăreanu este legată 
de subiectul acestui volum şi prin faptul că unul din şlagărele lansate de 
ea, Nu sînt rea!, pe versuri de Cristian Gruia, aparţine lui Titel Popovici. 
Cu siguranţă unii cititori îşi vor aminti de el, de aceea transcriem integral 
textul: Lasă‑mă/ Nu te mai vreau în calea mea!/ M‑ai supărat şi‑acum, 
uite, plîng/Şi dacă mă săruţi m‑ai supăra/ Hai, lasă‑mă!/ Nu mai vreau/ 
Nu vreau să spui nimic, mai bine taci/ Ba nu, mai spune doar un cuvînt/ 
Parcă n‑ai şti că numai tu mă‑mpaci/ Of, ce băiat!/ Te rog/ Te rog din suflet 
nu te supăra!/ De vrei să mă‑nţelegi mă vei ierta/ Te rog, ia‑mă de mînă, 
haide nu fii rău!/ Aştept ivirea zîmbetului tău.../ Uite‑aşa/ Dintr‑un nimic 
mă supăr/ Uite‑aşa!/ Te rog, învaţă‑mă ce să fac/ Doar ştii că te iubesc şi 
nu sînt rea!

Am avut ocazia să fiu de multe ori alături de Titel Popovici, la diverse 
festivaluri sau emisiuni TV, i‑am prezentat creaţiile la Radio. Una dintre 
cele mai frumoase amintiri este legată de una din ediţiile concursului 
„Şlagăre în devenire”, competiţie TVR realizată după cum se ştie de Titus 
Munteanu. Era în 1981, înainte ca Margareta Pâslaru să se stabilească în 
SUA (după plecarea ei, compozitorul a reînregistrat melodia în interpretarea 
Mirelei Voiculescu Fugaru, era păcat ca piesa să nu mai fie difuzată...), cert 
este că a fost vorba de un cîntec de succes. Deloc întîmplător, versurile 
aparţin unuia din poeţii preferaţi ai Margaretei Pâslaru, Virgil Carianopol, 
şi abordează una din temele predilecte ale interpretei. Cert este că, aşa cum 
a făcut‑o mereu, Margareta Pâslaru a dat o interpretare memorabilă piesei 
intitulate „Cîntecul meu”, ale cărui versuri îmi permit să vi le reamintesc: 
Ai fost mic odată, ai crescut frumos/ Poţi să farmeci singur fluierul de os/ 
Pieptul ţi‑e de stîncă, poate‑i de oţel/Spintecă prin vreme negura cu el!/ 
Gata, numai flăcări, numai gînd şi dor/ Plămădind în tine azi şi viitor/ 
Iată‑te, de viaţă cald străluminat/ Aşteptînd în soare, gata de zburat/ Du‑te 
fără teamă, drumul nu e greu/ Urcă peste toate treptele mereu/ Pierde‑te 
prin viaţă şi nu‑ţi aminti/ Cine‑a fost acela ce te zămisli!/ Uită cine noaptea 
palid se scula/ Şi cu vorba calde mi te legăna/ Şi ascunde celor care te 
citesc/ C‑am răzbit în viaţă numai să te cresc.

În paginile anterioare am trecut în revistă numeroasele spectacole 
iniţiate şi organizate la Iaşi de Titel Popovici, la care nu o dată a invitat 
(numai el ştie cum, fiindcă niciodată nu era sprijinit financiar) celebrităţi 
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ale scenei. Mulţi veneau din prietenie, pentru că‑l preţuiau şi cunoşteau 
eforturile imense depuse pentru a face din Iaşi un reper pe harta muzicală a 
ţării... Dacă mai toţi cei cărora le‑am solicitat amintiri s‑au referit, fireşte, 
la contactele artistice dintre ei şi compozitor, marele actor (şi, să nu uităm, 
cîntăreţ!) Alexandru Arşinel, director general al Teatrului de revistă 
„Constantin Tănase” din Bucureşti, ne surprinde cu o altă abordare. După 
cum se ştie, Arşinel este născut în Bucovina, dar a urmat cursurile facultăţii 
de teatru la Iaşi. Oraş unde avea să‑l întîlnească pe Titel Popovici, dar în cu 
totul alt loc decît pe scenă: Pe Titel Popovici, n‑o să vă vină să credeţi, l‑am 
cunoscut nu pe scenă, ci... pe terenul de fotbal! Mai mult, am fost chiar 
adversari într‑un meci de pomină. Eu jucam pe postul de centru înaintaş, 
la juniori, la „Medicina” Iaşi, el era unul dintre cei mai buni portari din 
ţară şi apăra buturile celor de la CSMS Iaşi. Meciul a avut loc undeva pe 
la aeroport şi n‑o să‑l uit niciodată: avînd vîntul în spate, la pauză era 
4 la 0 pentru ei, dar în repriza a doua rolurile s‑au inversat şi am reuşit 
să‑i înscriu 3 goluri lui Titel, care era pe atunci portarul naţionalei de 
juniori! Se înţelege, pe urmă ne‑am întîlnit deseori pe scenă, am fost chiar 
invitat la un mare spectacol la Iaşi, la o aniversare a sa, ne‑am revăzut 
deseori şi la festivalul naţional „Crizantema de aur” de la Tîrgovişte, el 
fiind un excepţional compozitor de romanţe. Era un om de o modestie ieşită 
din comun, trecea pe lîngă tine salutîndu‑te cu un blajin „bună ziua”, de 
moldovean de‑al meu. În plus, acest muzician remarcabil, cu atîtea succese 
şi în jazz, a fost un mare descoperitor şi şlefuitor de talente interpretative, 
punînd suflet pentru fiecare reuşită a acestora. Pasiunea pentru fotbal a 
lui Alexandru Arşinel s‑a menţinut peste timp, fiind un bun cunoscător al 
fenomenului şi suporter al echipelor Steaua şi Sportul studenţesc. Nu o dată 
ne întîlneam pe cochetul stadion din Cotroceni, aflat la doi paşi de casa 
sa, al echipei mele preferate, Progresul, devenită un timp F.C. Naţional. 
Vorbim adesea de nedreptăţile din domeniul cultural, dar cum vi se pare 
desfiinţarea acestei echipe iubite, cu stadionul lăsat în paragină de Banca 
Naţională? Deh, instituţie bogată, îşi permite să „blocheze” faimosul „Parc 
cu platani” din cel mai frumos cartier al Capitalei...

Vorba celor de la 3 Sud Est, „amintirile ne răscolesc”, iar cartea de faţă 
este o înlănţuire de rememorări tulburătoare. Cum spuneam, aproape că nu 
este voce de frunte a muzicii uşoare sau jazz‑ului cu care Titel Popovici 
să nu fi colaborat. Între aceştia, Aurelian Andreescu, artist de neuitat, 
care ne‑a părăsit în plină forţă a talentului. „Aurică” sau „Ale” a conferit 
strălucire aparte melodiei lui Titel Popovici intitulate Prima iubire, scrisă 
pe versurile lui Iancu Şerban, fost redactor la Radio Iaşi, decedat cu mulţi 
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ani în urmă. Cum fatalmente CD‑ul anexat acestei cărţi nu poate cuprinde 
toate titlurile pe care le‑am fi dorit redate melomanilor, am adoptat soluţia 
transcrierii textelor, care vor permite multora să recunoască sau chiar să 
fredoneze refrene demult uitate: Azi mai păstrez un fior/ Lacrimi ce‑abia 
s‑au zvîntat/ Dar nu ştii ce mult te‑am păstrat/ În inimă, clipă de dor/ Te 
duci, înserarea va veni/ Să scoată din umbră veşnicia/ Şi‑aceeaşi filă ruptă, 
cu‑atîtea nebunii/ Va povesti iubirea a doi copii/ Te duci, zorii palizi vor 
veni/ S‑ascundă‑n lumină veşnicia/ Şi‑o altă filă ruptă, cu aceleaşi nebunii/ 
Va spune tot povestea ce o ştii/ Povestea de iubire a doi copii...

Cu doar cîteva luni înainte de moarte, Titel Popovici m‑a sunat, 
vorbindu‑mi entuziasmat despre ediţia a doua a concertului pe care‑l gîndea, 
organiza şi dirija la Iaşi. L‑am rugat să‑mi trimită toate detaliile legate 
de spectacol, plus fotografii, pentru a‑l reflecta în revista „Actualitatea 
Muzicală”, editată de Uniunea compozitorilor şi muzicologilor, la care era 
fireşte abonat. Nu mi‑a ascuns problemele de sănătate, mi‑a spus că fusese 
operat la Cluj‑Napoca, dar părea optimist sau, probabil, se prefăcea. În 
seara cînd soţia lui mi‑a telefonat, chiar în ziua morţii (trista veste mi‑o 
dăduse cu cîteva ore înainte interpretul Constantin Florescu), am întrebat‑o 
dacă Titel a primit revista. Cu uşurare, parcă, pentru că ştiu cît şi‑l dorea, 
am aflat că a citit articolul şi că s‑a bucurat mult; altminteri l‑ar fi lecturat 
acolo, în Paradisul muzicienilor...

Titel Popovici a însemnat imens pentru viaţa muzicală ieşeană, fiind 
nu numai cel mai important compozitor de gen din zonă, dar şi un apreciat 
dascăl, care a lansat zeci de talente pe orbita succesului, pe tărîmul genurilor 
muzicale pe care le‑a servit cu devoţiune şi har timp de 52 de ani, muzica 
uşoară şi jazz‑ul. De aceea m‑a bucurat să aflu de la Constantin Florescu 
faptul că posturile de radio şi TV, toată presa scrisă din Iaşi i‑au consacrat 
programe comemorative, articole omagiale, portrete, pe care le‑ar fi meritat 
cu prisosinţă şi în timpul vieţii, dar aşa sîntem noi, nu ne preţuim valorile 
decît după ce nu mai sînt... Din păcate, în Capitală vestea dispariţiei sale 
pare să nu fi ajuns, TVR datorîndu‑i măcar cîteva minute, avînd în vedere 
numeroasele piese de succes, participări la festivalurile de muzică uşoară 
de la Mamaia, la cele de jazz de la Sibiu sau Ploieşti, la „Crizantema de 
aur” de la Tîrgovişte, deci avea suficiente imagini. N‑a făcut‑o însă, ceea 
ce nu mă miră, avînd în vedere reflectarea muzicii româneşti la postul 
public de televiziune, unde nu există nici măcar o emisiune de actualitate şi 
informare în domeniul muzicii uşoare!

Titel Popovici se poate mîndri că a lansat zeci de voci importante, între 
care aş aminti pe Anca Parghel (care a ajuns pe scena festivalului de jazz de 
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la Sibiu datorită lui şi căreia i‑a compus cîteva piese inspirate; între acestea, 
preferata compozitorului, Iubirea noastră nu are apus, cu sute de mii de 
vizionări pe Youtube şi ale cărei versuri au fost gravate pe monumentul 
funerar), Constantin Florescu, Carmen Rădulescu, Teodora Enache, 
Marcela Buruian, Iolanda Grecu, Brînduşa Acsânte, Alina Mavrodin, Zîna 
Roman, Aurel Neamţu, Mihaela Gîrlea, Irina Scafaru, Adrian Dospinescu, 
Diana Spînu, Nicoleta Opaiţ, Maricel Verdeş, Ştefan Atîrgoviţoae, Oana 
Puşcaşu... Dar, în afara acestora, el a încredinţat parte din cele peste 400 
de compoziţii unor nume de vază ale muzicii uşoare, cum ar fi Margareta 
Pâslaru (care a semnalat la Radio România şi pe internet dispariţia 
muzicianului), Gigi Marga, Aurelian Andreescu, Pompilia Stoian, Doina 
Spătaru, Cornel Constantiniu, Aura Urziceanu, Anda Călugăreanu, Gabriel 
Dorobanţu, Jeanina Matei, George Enache, Adrian Romcescu, Mirela 
Voiculescu‑Fugaru, Angela Ciochină, Gina Pătraşcu, Doina Moroşanu, 
Nina Cuciuc... A cucerit multe premii importante la festivaluri naţionale, 
între care la loc de cinste festivalul romanţei, „Crizantema de aur” de la 
Tîrgovişte. La ediţia din 2010 n‑a mai putut participa (fusese operat la 
cap, făcea chimioterapie), dar a trimis o solistă talentată, care a obţinut 
locul secund cu compoziţia sa, iar organizatorii i‑au conferit o „Diplomă 
de onoare” pentru întreaga activitate. Dar romanţei îi vom dedica un spaţiu 
amplu în paginile ce urmează, pentru că în ultimii ani ai vieţii s‑a dedicat 
cu succes acestui gen muzical. 

Titel Popovici a fost un om modest, blînd, bun, trăind numai pentru 
muzică, un profesionist de excepţie, care a trecut în nefiinţă lăsînd în urma 
sa o operă consistentă, ce va dăinui peste timp. Cum din 1975 a fost profesor 
la Şcoala de arte din Iaşi (iar între 1990 şi 1993 chiar director), faptul că 
instituţia îi poartă azi numele este un gest ce ţine de normalitate. Meritul 
îi revine în bună măsură actualului director al şcolii, plasticianul Traian 
Mocanu, care i‑a fost prieten de nădejde compozitorului, ei colaborînd 
fructuos la ultimele spectacole. La moartea muzicianului, Traian Mocanu 
scria: Un artist într‑o epocă, o jumătate de veac închinată prin muncă şi 
dăruire muzicii, descoperirii şi lansării tinerelor talente. Nu mulţi în Iaşi 
s‑au dăruit cu toată fiinţa muzicii uşoare, jazz‑ului, romanţei cum a făcut‑o 
maestrul Titel Popovici. Se poate vorbi de o şcoală ieşeană a muzicii uşoare 
şi a jazz‑ului, prin pregătirea şi lansarea atîtor nume de valoare în domeniul 
interpretativ şi componistic, totul dezvoltîndu‑se din nucleul coordonat 
de maestrul Titel Popovici, profesor al Şcolii Populare de Arte din Iaşi. 
Rămîne ca noi, cei ce l‑am cunoscut, să‑i cinstim memoria, să‑i continuăm 
eforturile făcute în timpul vieţii, pentru ca această luptă pentru impunerea 
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adevăratelor valori să fie construită în numele binelui, al adevărului şi al 
frumosului. Titel a plecat într‑o călătorie. Sînt sigur că a făcut‑o fredonînd 
un „blues pentru Iaşi” Cetelor Îngereşti care i‑au călăuzit paşii pe pămînt, 
inspirat de muzica celestă ce‑l va însoţi în eternitate...Voi încheia cu două 
strofe din ultima romanţă pe care am scris‑o împreună: Mai păstrez în 
amintire/ Două versuri de departe/ Sînt doi paşi pîn‑la iubire/ Şi un pas pînă 
la moarte./ Răsucit din două fire/ Cîntul vine dintr‑o carte/ Cum s‑ajungi 
pîn‑la iubire/ Şi un pas pînă la moarte/ Parc‑ar însemna unire/ Între noi, dar 
ne desparte/ Sînt doi paşi pîn‑la iubire/ Şi un pas pînă la moarte/ Îi mai port 
în amintire/ Sensu‑absurd ce nu se‑mparte/ Nimănui pîn‑la iubire/ Nimănui 
pînă la moarte. Drum bun, prietene drag!

Profesorul Traian Mocanu, care ne‑a încredinţat şi o frumoasă parabolă 
legată de Titel şi pe care o vom publica în paginile următoare, vorbea de 
colaborările compozitorului cu voci de prim rang. În această categorie intră, 
la loc de cinste, Angela Ciochină, moldoveancă şi ea, originară din jud. 
Neamţ. Fiică de preot, Angela a fost o studentă eminentă la Conservator, 
în Bucureşti (colegă de cameră cu Mihaela Runceanu), posedînd ceea ce 
se cheamă „auz muzical absolut”. A triumfat la concursul TV „Steaua fără 
nume”, a cîntat cu succes peste hotare (îndeosebi în Turcia), începuse să şi 
compună, a fost un timp profesoară la Şcoala populară de arte. Nimeni nu 
poate spune cu exactitate ce s‑a frînt în sufletul ei de a ajuns să părăsească 
scena muzicii uşoare, dar cu certitudine a fost cumplit de afectată de 
pierderea surorii sale, Julieta (absolventă a Institului de arte plastice) şi 
apoi a părinţilor... Am vizitat‑o deseori, pe vremuri, pe Angela Ciochină 
în apartamentul ei din cartierul Tei‑Colentina în care îşi amenajase un mic 
studio muzical. Era destul de aproape de casa mea şi mergeam des în zonă, 
la colegul şi prietenul meu de la Radio, regizorul muzical Emil Conta. Sper 
din toată inima să‑şi rezolve problemele de sănătate şi să mai mergem în 
turnee, ca pe vremuri. O dată, cînd veneam de la Călăraşi, am evitat în 
ultima clipă, la o curbă, să ne prăvălim într‑un lac, iar din cauza şocului 
portbagajul Daciei s‑a deschis şi toate bagajele s‑au răspîndit pe şosea; pînă 
la Bucureşti Angela s‑a lamentat: „Vai, domnu’ Tavi, ce era să păţim!”... Şi 
mai ales vreau să‑i mai aud glasul cu limpezimi de cleştar, ca în frumoasa 
piesă a lui Titel Popovici, pe versuri de Eugen Rotaru – un mare succes al 
acelei perioade, Îmi spui: Eşti ultima rază de soare/ Dintr‑o zi ce apune şi 
moare/ Eşti ultima stea ce dispare/ Departe, dincolo de zare./ Eşti ultima 
voce ce‑mi cîntă/ Tu eşti ultimul leac ce descîntă/ Eşti ultimul zîmbet şi 
ultimul cuvînt/ Îmi spui că dragostea ta sînt./ Îmi place să număr/ Stelele 
cerului/ Şi‑mi place s‑ascult/ Tot ce‑mi spui...tot ce‑mi spui!/ Eşti ziua şi 
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ultima noapte/ Tu eşti drumul ce duce departe/ Eşti ultimul vers de poemă/ 
Şi clipa atît de boemă./ Eşti răul şi ultimul bine/ Tu eşti darul ce mi se 
cuvine/ Eşti ultimul zîmbet de pe pămînt/ Îmi spui că dragostea ta sînt...

Puţini ştiu că Titel Popovici a scris şi muzică de petrecere, „de pahar”, 
cum se spune. De altfel, în tinereţe, cum ne povestea Octavian Iordăchescu, 
a cîntat nu o dată la nunţi şi la alte evenimente de acest gen, alături de tatăl 
său şi de cei doi fraţi. Pentru cei care strîmbă din nas, le‑aş spune că nimic 
nu e mai greu decît să cînţi la restaurant sau la o nuntă, aici participanţii sînt 
exigenţi şi neiertători! E o şcoală pe care muzicieni cu experienţă în domeniu 
o recomandă tuturor. Din păcate, azi localurile cu  orchestră sînt tot mai 
puţine, dar pe vremuri muzicanţii făceau faima restaurantelor unde evoluau. 
Pe cei mai vechi, gen Enrico Fanciotti, nu i‑am prins, dar i‑am admirat, 
adesea în picioare (nu găseai o masă liberă!), în fruntea orchestrelor lor, pe 
Gerhard „Ţuţu“ Römer la „Mon Jardin” (terasă aflată pe locul  hotelului 
Dorobanţi) sau pe Horia Moculescu la „Ambasador”, în Bucureşti, sau la 
„Modern”, în Mamaia. Despre „Ambasador”, unde Moculescu a avut‑o 
invitată un sezon pe vedeta nr. 1 a muzicii uşoare bulgare, Lili Ivanova, 
am avut ocazia să aflu mai multe de la bateristul Micki Mănăilă, stabilit în 
Suedia, om cu memorie infailibilă, ţinînd legătura cu toţi instrumentiştii de 
altădată, al căror număr se împuţinează pe zi ce trece... Dar să revenim la 
Titel Popovici şi la muzica de voie bună. Poate cea mai cunoscută creaţie a 
sa din acest domeniu este Cîntec de viaţă lungă, lucrare cu o poveste mai 
specială. Ca orice piesă de mare popularitate, cîntată fiind la tot pasul, nu 
se mai spunea că îi aparţine lui Titel Popovici, fiind asimilată folclorului. 
Putem să mai dăm multe alte exemple: cîţi îşi mai amintesc azi că Ionel, 
Ionelule este de Claude Romano (George Sbârcea) Sanie cu zurgălăi de 
Richard Stein sau Morăriţa de Vasile Vasilache (senior)? Aşa încît Ion 
Dolănescu a preluat‑o, o cînta în toate recitalurile sale, o inclusese chiar pe 
un album, de fiecare dată cu... autori necunoscuţi. Culmea este că melodia 
era de mult în fonoteca Radio Iaşi, autorul versurilor, Iancu Şerban, fiind 
redactor acolo! Normal, Titel Popovici a anunţat la Uniunea compozitorilor 
şi muzicologilor, dar ar fi urmat un proces şi, aşa cum îl ştim, Titel a lăsat 
totul baltă... El a încredinţat melodia elevilor săi Constantin Florescu şi 
Octavian Huianu, acesta din urmă fiind cel care a cucerit premiul 3 în 1995 
la „Crizantema de aur”, cu romanţa lui Titel De ce, Doamne?. Cum mai 
mult ca sigur aţi fredonat nu o dată la vreo petrecere Cîntec de viaţă lungă, 
iată versurile îndemnînd la veselie şi la... consum cumpătat şi moderat de 
alcool: Tare‑mi place să aud cum curge/ Vinul bun într‑o ulcea de lut/ Să 
ridic ulceaua pîn‑la gură/ Şi pe gură dulce s‑o sărut/ Noaptea, cît o fi 
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noaptea de mare/ Vreau să cînt şi să mă‑nveselesc/ Un pahar e pentru 
fiecare/ Pentru cei ce viaţa o iubesc./ Fiindcă‑i frumoasă/ Viaţa e frumoasă/ 
Şi tot aşa dragostea/ Hai, sus paharul/ Să bem Cotnarul/ Şi să‑nchinăm 
pentru ea!/ Cui nu‑i place vinul, să se ducă/ Să‑şi înece setea la izvor/ Mie 
apa gîtul mi‑l usucă/ Vinul însă lunecă uşor/ Puneţi vin şi‑o mîndră să 
ne spună/ Cîntece de dor şi busuioc/ Să rămînă scripca într‑o strună/ Şi 
să salte vinu‑n poloboc!/ Dacă s‑o‑ntîmpla să fiu vreodată/ Fără chef, să 
nu ştiu ce să fac/ Daţi‑mi un vin vechi şi‑o cană‑naltă/ Şi‑o să fie cel mai 
straşnic leac!/ Daţi‑mi şi o sîrbă îndrăcită/ Să mă prind cu mîndra şi să 
joc/ Şi veniţi cu sticla aburită/ Să ciocnim de bine şi noroc!

Constantin Florescu, unul din interpreţii acestei piese de succes, 
a fost unul din oamenii mereu alături de Titel Popovici, care i‑a fost nu 
numai dascăl, dar şi prieten. Deţinător al Trofeului „Crizantema de aur”, 
solistul deapănă cu emoţie crîmpeie ale colaborării lor de‑o viaţă: „Pe Titel 
Popovici l‑am cunoscut în 1971, la Iaşi, cînd participam la un concurs 
judeţean de muzică uşoară, unde era membru în juriu alături de Camelia 
Dăscălescu şi Vasile Spătărelu. În intervalul 1965‑1970, student fiind la 
Facultatea de studii economice din Iaşi, activasem ca baterist al formaţiei 
de estradă de la Casa studenţilor, condusă de Ioan Băluţă de la Filarmonica 
„Moldova”. Aveam de multă vreme intenţia de a mă reprofila pe activitatea 
vocală, făcînd acest prim pas în 1970, cu formaţia „Înger şi demon”, dar 
decizia definitivă am luat‑o  împreună cu Titel după acel concurs din 1971, 
la care am luat şi un frumos premiu. Datorită lui m‑am întors la Casa 
studenţilor, unde preluase formaţia de estradă, cu care dădea numeroase 
spectacole în Iaşi şi în alte centre universitare. Cu experienţa de 5 ani ca 
baterist, m‑am integrat rapid ca solist vocal în formaţia lui Titel Popovici. 
Anul acela, 1971, mi‑a adus şi prima înregistrare la Radio Iaşi, cu o 
compoziţie a lui Titel, fireşte, „Vino, draga mea!”. Din acea clipă cariera 
mea artistică a căpătat amploare, cu turnee, înregistrări radio, apariţii TV, 
mereu împreună cu el. Ca interpret, dar mai ales ca bun prieten al lui, am 
văzut calităţile sale morale, pe care nu toţi le‑au observat îndeajuns, de 
aceea ţin să le evoc, fiindcă aceste trăsături morale deosebite, împreună 
cu talentul artistic greu de egalat, definesc o mare personalitate artistică 
românească. Îl cunoşteam foarte bine pe Titel Popovici şi am observat că 
de multe ori în pregătirea unor spectacole, înregistrări, turnee, apărea 
ca un om introvertit, necomunicativ, dar de fapt sub această aparenţă se 
ascundeau o bunătate extraordinară, bun simţ, o corectitudine artistică 
exemplară şi dorinţa de a‑i ajuta pe toţi instrumentiştii şi soliştii vocali 
cu care colabora. Ştia să preţuiască talentul şi de aceea întotdeauna se 
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lupta pentru drepturile băneşti ale artiştilor. Noi, cei mai apropiaţi lui, îi 
simţeam timiditatea şi emoţia, în anumite momente artistice de vîrf. Avea un 
umor rafinat, glumele sale seci deveniseră proverbiale, ştiind să destindă 
atmosfera încordată din orchestră, înaintea începerii înregistrărilor. 
Fiind un romantic născut şi format ca artist pe meleagurile Moldovei, în 
compoziţiile lui Titel Popovici se simte acel fior al melancoliei, al tristeţii 
chiar. Dar, posedînd un bagaj teoretic foarte bogat, Titel a ştiut să introducă 
în multe din creaţiile lui şi elemente folclorice, care să dea muzicii o notă 
optimistă, întreaga sa creaţie caracterizîndu‑se printr‑o mare varietate, 
inducînd stări emoţionale aparte. Pot spune acum că, într‑o perioadă în 
care era preocupat în exclusivitate de jazz şi de muzică uşoară, am insistat 
şi am reuşit să‑l atrag spre romanţă, gen cu care eu luasem contact la 
Tîrgovişte în 1976. La început a fost reticent, gîndindu‑se probabil că nu va 
avea timpul necesar, dar ascultînd împreună unele compoziţii ale sale s‑a 
convins că ar putea trece cu uşurinţă la romanţă, acest cîntec românesc de 
suflet. Zis şi făcut. La ediţia 1978 a „Crizantemei de aur” de la Tîrgovişte 
i‑am cîntat, la secţiunea Creaţie, romanţa „Să ştii să îmbătrîneşti  frumos”, 
pe versuri de Eliza Florescu, distinsă cu premiul III. Cum la aceeaşi ediţie 
am cucerit Trofeul la „Interpretare”, ne‑am întors la Iaşi tare fericiţi, cu 
două premii. De atunci şi pînă în 2011 Titel a cucerit multe distincţii la 
Tîrgovişte. Am o amintire foarte frumoasă din 1999, cînd i‑am interpretat 
la secţiunea „Creaţie” romanţa „De ce‑ai plecat?”, la care scrisese şi 
versurile; a fost prima dată cînd cucerea premiul I la acest prestigios 
festival. La spectacolul omagial de la Iaşi, din 12 decembrie 2011, am avut 
mari emoţii, laolaltă cu ceilalţi interpreţi, pentru că pentru prima oară 
Titel nu mai era printre noi şi mai ales nu‑l simţeam în dreapta scenei, 
ca pianist sau ca dirijor...În anul 2006 i‑am făcut o mare bucurie, ştiind 
cît de mult îi plăcea să dirijeze orchestre mari. Cu corul şi cu orchestra 
Filarmonicii „Moldova” din Iaşi am susţinut un concert de valsuri şi 
tangouri, între care şi una dintre cele mai populare compoziţii a lui Titel, 
„Magnolia”. Cînd dirija îi vedeam satisfacţia din priviri, dar în acelaşi 
timp ştiam că‑l încearcă regretul pe care l‑a avut toată viaţa şi anume 
acela că nu a reuşit să determine forurile culturale din Iaşi să înfiinţeze un 
ansamblu de estradă... Voi păstra mereu o amintire plină de recunoştinţă 
acestui mare suflet de artist şi acestui drag prieten.”.

Unul dintre cei care i‑au fost mereu aproape lui Titel Popovici este 
fostul rector al Universităţii de arte „George Enescu” din Iaşi, distinsul 
muzician Viorel Munteanu, care l‑a cunoscut de pe băncile facultăţii şi 
l‑a însoţit în multe din ambiţioasele‑i proiecte: Mărturisesc de la început 
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că‑mi vine foarte greu să scriu la timpul trecut despre colegul şi prietenul 
meu Titel Popovici, cînd amintirile îmi sînt atît de aproape şi cînd la orice 
manifestare muzicală din Iaşi întîlneşti încă mulţi apropiaţi ai celui care, 
în cele mai diverse împrejurări, i‑a ajutat sau iniţiat în tainele muzicii, i‑a 
acompaniat la pian sau cu formaţiile pe care le‑a condus, scriind pentru ei 
vrafuri de partituri. Şi dacă începi cumva o discuţie despre Titel, toţi spun 
că regretă stingerea acestui mare talent, cuprins pînă la sfîrşit de dorul 
creaţiei, cînd dicta sau, cu mari eforturi, îşi imprima ultimele şlagăre...

Titel Popovici a slujit Iaşii şi s‑a dăruit iubitorilor de muzică toată viaţa 
sa. Încă din studenţie, la Conservator, îi ascultam cu mare drag creaţiile şi 
toţi colegii erau încîntaţi de tehnica sa pianistică. În pauză, tot timpul era 
rugat să cînte din melodiile sale. De la orchestrele organizate şi conduse 
la Casa studenţilor la grupuri instrumentale sau vocal‑instrumentale care 
activau prin facultăţi şi instituţii ieşene, de la grupuri de jazz (din care nu 
lipseau fraţii săi, Virgil la saxofon şi clarinet, Mihai la baterie), cu care a 
obţinut şi premii internaţionale, la big‑band‑ul „Titel Popovici” sau mari 
ansambluri de varietăţi, alcătuite cu concursul Conservatorului, Operei şi 
Filarmonicii din Iaşi, de la cele mai diferite recitaluri cu solişti invitaţi la 
Orchestra de studio a Radio‑ului din Iaşi, orchestrele festivalurilor ieşene – 
toate conduse de Titel şi pentru care a scris de mînă partiturile şi ştimele – 
Iaşii au avut an de an o viaţă muzicală plină de frumoase evenimente, în care 
marii solişti ai timpului cîntau în săli arhipline, dăruiţi publicului. Şi trebuie 
să menţionăm că fără prezenţa lui Titel Popovici în formaţie era aproape de 
neconceput un spectacol. Cît de mult sufereau ieşenii care practicau această 
muzică prin lipsa unui teatru de estradă! Au fost încercări, dar nu s‑a putut 
realiza ceva stabil şi atunci Radio Iaşi şi instituţiile de cultură organizau 
concerte de jazz‑simfonic, spectacole de varietăţi, concursuri, festivaluri. 
Despre spectacolele ieşene, despre compozitori, dirijori, orchestratori, 
solişti vocali şi instrumentişti, poeţi, critici şi redactori muzicali, ziarişti şi 
comentatori, despre festivalurile şi concursurile ieşene, Constantin (Titel) 
Popovici a scris cu mare dărnicie în lucrarea sa „Muzica uşoară şi de 
jazz în Iaşii anilor 1958‑1993”, elaborată în vederea susţinerii gradului 
didactic I. Am avut bucuria să‑i fiu aproape şi cu prilejul acestui episod 
important din cariera sa didactică, în calitate de îndrumător ştiinţific, 
şi‑mi amintesc seriozitatea şi angajamentul total cu care se implica în 
iniţierea şi formarea tinerilor solişti. De aceea a şi marcat mari succese 
cu elevii săi. La clasa sa de la Şcoala de arte se aştepta mult pentru a găsi 
un loc liber! „Op”‑ul său teoretic ar trebui publicat măcar acum (cu mare 
grabă), deoarece pune în prim‑plan Muzica de divertisment, cu istoric şi 
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formele ei, cu împlinirile Şcolii ieşene de muzică uşoară şi de jazz (iată că, 
prin strădania doamnei Mimi Popovici, lucrarea a fost tipărită şi lansată în 
cadru festiv la începutul verii acestui an, 2012 – N.A.). Îi revăd manuscrisul 
şi nu pot uita dăruirea, grija şi profesionalismul său în conceperea acestui 
studiu de care era absorbit total, parcă era cuprins de focul creaţiei 
muzicale. Acum mi se pare firesc. Erau şi pagini autobiografice prezentate 
în capitolul consacrat Şcolii unde activa şi care, în semn de recunoştinţă, 
avea să‑i poarte numele. Pe prima pagină a lucrării, profesorul Constantin 
(Titel) Popovici scria, în 1993: „M‑am dedicat muzicii uşoare şi de jazz 
din cea mai fragedă tinereţe. Păstrez cele mai frumoase amintiri de la 
cei care au pus bazele spectacolului de divertisment. Am cîntat nu numai 
cu aproape toţi interpreţii ieşeni, ci şi cu majoritatea soliştilor vocali şi 
instrumentişti care ne‑au încîntat între anii 1958‑1993. Prin această 
lucrare încerc să reconstitui peisajul muzicii uşoare şi de jazz la Iaşi, de 
la începuturi pînă astăzi. Toate afişele de concert şi datele consemnate nu 
reprezintă doar amintiri, ci documente vii, din arhiva autorului. Dedic 
aşadar această lucrare iubitorilor de muzică uşoară şi de jazz, tuturor 
celor care se regăsesc în ea”. Da. Trebuie cercetată, comentată şi adusă 
la lumină arhiva Titel Popovici. Mă bucur că prietenii şi soţia sa, Mimi, 
care‑l „acompania” la mai toate manifestările muzicale, depun eforturi 
pentru a ne face cunoscute discografia şi alte înregistrări şi creaţii care 
încă nu au fost tipărite. Pentru că Titel a scris imens. La cîte concursuri 
de creaţie de la Mamaia, Bucureşti, Iaşi, Tîrgovişte, Chişinău a participat 
şi cîte premii a avut! Deşi era un strălucit pianist şi improvizator, poate 
cel mai mult a preţuit compoziţia, iar împlinirile sale au adus satisfacţii şi 
iubitorilor de muzică. Am colaborat mult cu Titel şi‑l păstrez în suflet ca pe 
un creator cu o sensibilitate interioară profundă. Cîte emisiuni şi programe 
radio, imprimări speciale la fiecare Revelion, jurii şi festivaluri am trăit 
împreună! Am scris alături de el muzică la spectacole, mi‑a orchestrat şi 
imprimat cîteva melodii, am reuşit să descoperim şi să stimulăm talente 
ieşene. Ca adevărat promotor al muzicii de divertisment la Iaşi, şi‑a văzut 
înfăptuit şi gîndul ca această muzică să fie studiată, şi în România, la 
Conservator. În instituţia în care s‑a format, Universitatea de arte „George 
Enescu” din Iaşi, a instruit, cu aceeaşi pasiune, studenţii alături de care 
cînta. Pentru el, un vis împlinit!

În emoţionantul său „remember”, Viorel Munteanu s‑a referit atît la 
descoperirea şi încurajarea talentelor locale, cît şi la colaborarea cu vocile 
importante ale epocii. Un exemplu grăitor ni‑l oferă piesa Ca într‑o carte 
de poveşti, pe versuri de Mircea Block, înregistrată, ca mai toate melodiile 
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din acea perioadă ale lui Titel Popovici, cu Orchestra Radioteleviziunii. 
Există două versiuni: una cu o solistă notorie în epocă, dar aproape uitată 
azi, Elena Neagu (cu apreciate interpretări în notă jazz‑istică), cealaltă 
cu şase medici din Iaşi, îndrumaţi de compozitor, care alcătuiau Sextetul 
„Cromatic”. Greu de crezut că nu vă mai amintiţi versurile acestui frumos 
cîntec: Ca într‑o carte de poveşti/ În ochii tăi citesc mereu/ Din orice filă‑mi 
dăruieşti/ Sfiala zîmbetului tău./ Cînd luminaţi doar de o stea/ În ochii 
limpezi mă priveşti/ Citesc în ei iubirea ta/ Ca într‑o carte de poveşti.../ 
Seara vine pe străzi, cu pas domol/ Noi doi ne plimbăm în tăcere/ Două 
inimi tainic strînse/ Două inimi aprinse/ Şi‑o iubire ca mugurii rîzînd pe 
ramuri/ Ne‑a înflorit în inimi acum.../ Ca într‑o carte de poveşti/ În ochii 
tăi citesc mereu/ Ce minunat e să‑i priveşti/ Şi dragostea s‑o citeşti/ Da... 
ca într‑o carte de poveşti!

Spuneam mai devreme că voi consacra mult spaţiu realizărilor 
lui Titel Popovici din domeniul romanţei. Apropierea sa de acest gen a 
fost precizată în evocarea interpretului Constantin Florescu, dar din 
acel moment premiile s‑au ţinut lanţ la Festivalul naţional „Crizantema 
de aur” de la Tîrgovişte, un prim calcul (dar să vedem dacă nu greşesc) 
dîndu‑mi trei premii I, un premiu II şi trei premii III. Începutul l‑a făcut, 
reamintesc, Să ştii să‑mbătrîneşti frumos, pe versuri de Eliza Florescu, 
interpret Constantin Florescu, premiul III în 1978. Mult timp compozitorul 
s‑a consacrat altor proiecte, revenind abia în 1995 – tot premiul III cu De 
ce, Doamne?, versuri Angela Georgică, solist Octavian Huianu, pentru ca 
peste doi ani, în 1997, să se claseze tot pe poziţia a treia, cu Ce fel de om 
eşti tu?, versuri Angela Georgică, solistă Mihaela Mihăilă (după cum se 
vede compozitorul nu ezita să dea o şansă elevilor săi, fără a apela la nume 
consacrate). Gheaţa se sparge în 1999, cînd din nou solistul Constantin 
Florescu are mînă bună: premiul I pentru De ce‑ai plecat?, versuri Titel 
Popovici şi Valentin Ciucă. În 2001 actorul‑cîntăreţ Dumitru Rucăreanu 
dă viaţă romanţei Inimă, nu mă certa!, pe versuri de Pompiliu Gâlmeanu, 
lucrare distinsă cu premiul II, pentru ca în 2005 Titel Popovici să se situeze 
din nou pe cea mai înaltă treaptă, cu Icoana amintirii tale, versuri Angela 
Georgică, solistă Ana Maria Gorcea. Nici un alt compozitor nu se poate 
mîndri cu performanţele sale la „Crizantema de aur”: din nou locul I în 
2007, cu Îmi cîntă o vioară dorul, versuri George Coandă, solistă Nicoleta 
Opaiţ, ultima distincţie în timpul vieţii la care a fost prezent la Tîrgovişte 
fiind în 2009 – premiul II cu Îmi pare rău, versuri proprii, interpretă Silvia 
Goncear de la Chişinău. Şi pentru că în capitala Republicii Moldova are 
loc un festival similar, „Crizantema de argint”, să mai notăm că în 1998 
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Titel Popovici a primit acolo un Premiu special pentru orchestraţia piesei 
Cu mine mereu să rămâi, pe versuri de Pompiliu Gâlmeanu. În secţiunea 
rezervată ilustraţiilor reproducem cîteva dintre diplome, între care aceea din 
februarie 2011, de la Chişinău, la „Crizantema de argint”, ediţia a 19‑a – 
premiul III, Post mortem, pentru romanţa Mai păstrez în amintire, versuri 
Traian Mocanu, solistă Nina Cuciuc. În sfîrşit, în toamna anului 2011, la 
Tîrgovişte, Titel Popovici este distins, post mortem, cu Premiul special al 
Fundaţiei „Crizantema de aur”, pentru romanţa Cîntec de leagăn pentru 
mama, pe versurile lui Grigore Vieru (s‑au bucurat de premiu în Ceruri...), 
interpretă Ina Cristea.

Aceste ultime două distincţii au fost „premii în Cer”. În timpul vieţii, 
Titel, un maestru incontestabil, îşi orchestra întotdeauna piesele, dar la 
Mai păstrez în amintire aranjamentul muzical a fost semnat de Constantin 
Bardan. Aşa cum ne spunea văduva muzicianului, a fost una din ultimele 
sale creaţii: în clipa morţii avea pe pian orchestraţia unei piese scrise pe 
versuri de Grigore Vieru, Mă rog... De la Nina Cuciuc, interpreta piesei, 
am aflat mai multe detalii. La Chişinău, după cum se ştie, publicul este 
unul deosebit, vine la sală ca la o sărbătoare, cu flori şi cu un respect 
imens faţă de artişti. Conform regulamentului, la „Crizantema de argint” 
numele autorilor de la „Creaţie” nu sînt cunoscute, aşa încît doar la Gala 
laureaţilor Nina Cuciuc a avut ocazia să vorbească despre cel mai titrat 
compozitor participant la cele două „Crizanteme” surori, fostul său dascăl 
Titel Popovici: Cînd m‑am apropiat de microfon, emoţiile îmi coseau 
genunchii şi îmi strangulaseră vocea. Mă durea prea tare să conjug 
verbul „a fi”, vorbind despre imensitatea talentului mult‑regretatului Titel 
Popovici. Pentru o fracţiune de secundă mi‑a apărut în faţa ochilor chipul 
compozitorului, cu timidu‑i surîs în colţul buzelor. Mi‑am revenit şi am 
putut da grai sentimentelor copleşitoare: „Pe 29 noiembrie 2010 a plecat 
la Ceruri cel mai valoros şi prolific compozitor ieşean, Titel Popovici, care 
de o seamă de ani a încîntat scenele celor două „Crizanteme” româneşti 
cu sublime romanţe. A plecat să scrie muzică îngerilor... Dar, înainte de a 
pleca a avut grijă să ne lase, pentru inimile noastre, ultima sa romanţă, 
„Mai păstrez în amintire”, în care ne atenţiona că sînt „doar doi paşi pînă 
la iubire şi un pas pînă la moarte”... Sînt fericită că admirabilul public 
din Chişinău a avut onoarea să asculte romanţa de adio a regretatului 
compozitor!. După această emoţionantă mărturisire a Ninei Cuciuc, 
spectatorii s‑au ridicat în picioare, aplaudînd frenetic, şi parcă aplauzele 
lor atingeau Cerul... Solista a adăugat: Acesta este testamentul muzical pe 
care a dorit să ni‑l lase în suflet: romanţa se cîntă cu sufletul, iar Maestrul 
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avea suflet de romanţă! Dragă Titel, ne rugăm pentru tine şi te vom păstra 
mereu în amintire!. Aplauzele au reizbucnit. Scena îi aparţinea marelui 
compozitor Titel Popovici, iar spectatorii nu‑l lăsau să plece: era prea al 
romanţei, prea al lor... De ce‑ai plecat, Maestre?.

Fostă elevă a clasei profesorului Titel Popovici la Şcoala de arte din 
Iaşi, Nina Cuciuc a fost decan al Facultăţii de Drept de la Universitatea 
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, dar marea sa pasiune este muzica. 
Abordează cu succes şansoneta, muzica uşoară, cea populară sau de 
petrecere, indiscutabil cele mai mari satisfacţii aducîndu‑i însă romanţa. 
Deţine premiul I şi alte distincţii importante la festivalurile „Crizantema de 
aur” de la Tîrgovişte, „Crizantema de argint” de la Chişinău, precum şi la  
manifestări consacrate romanţei la Galaţi sau Cîmpulung‑Muscel. Dotată 
cu un real talent literar, Nina Cuciuc ne‑a încredinţat tulburătoare rînduri 
despre maestrul său: Norocul... Ni‑l dorim, îl aşteptăm, îl căutăm... Visam 
şi eu la un asemenea noroc: să studiez şi să cînt sub bagheta maestrului 
Titel Popovici. Şi minunea s‑a întîmplat: Dumnezeu mi l‑a adus în cale, 
vorba cîntecului, pe marele Titel Popovici, cînd nici nu mă aşteptam. 
Participam la un bal al Francofoniei organizat de Primărie şi Centrul 
cultural francez din Iaşi, bal la care cînta formaţia condusă de domnul 
profesor. Mărturisesc cu toată sinceritatea că atunci cînd l‑am văzut pe 
Maestru nu am dorit să am în repertoriul meu un cîntec despre cum mi‑a 
scăpat norocul printre degete: am ştiut că trebuie să „acţionez”, acum sau 
niciodată! Între două melodii cîntate de formaţie şi diverşi solişti, încercam 
să strecor o vorbă domnului profesor. Nu am avut nici o şansă. Exista doar 
în lumea celor şapte note, era doar al lor şi, evident, nu dorea să schimbe 
acea feerie a muzicii cu altceva. Iar eu, la rîndu‑mi, aveam nevoie disperată 
să fac parte din lumea muzicii lui Titel Popovici! Am mai avut cîteva 
tentative de a intra în discuţie, de a‑i atrage atenţia, tentative soldate însă 
cu un eşec lamentabil. La încheierea primei părţi a balului mi‑am luat 
inima‑n dinţi, m‑am îndreptat săgetător către domnul profesor, am deschis 
gura şi am început să cînt! Să cînt, ca să mă audă! N‑am să uit niciodată 
acea clipă: aranja, cu minuţiozitatea, rigurozitatea, meticulozitatea ce‑l 
caracterizau (lucru de care aveam să mă conving pe tot parcursul 
colaborării noastre), partiturile, ştimele instrumentiştilor în mapele 
ordonate ca la un iminent control ministerial. Eu cîntam, el ordona 
partiturile... Brusc, s‑a oprit. A ridicat ochii negri ca tăciunele spre mine şi 
mi‑a zis: Aveţi voce bună. Mi‑a întins mîna, prezentîndu‑se: Titel Popovici, 
de parcă mai exista cineva în Iaşii lui dragi care să nu‑l cunoască sau să 
nu‑i ştie numele. Şi iarăşi trebuie să apelez la Măria‑Sa, sinceritatea: nici 
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pînă azi nu‑mi amintesc ce i‑am spus, am bîiguit ceva, nici nu ştiu ce... A 
mai adăugat: Vă aştept mâine la Şcoala de arte, vă invit la un pahar de 
muzică şi a surîs cu zîmbetu‑i timid din colţul gurii, aşa cum îi era firea. 
Astfel a început colaborarea mea cu legenda vie a Iaşilor, Titel Popovici. 
Clasa domnului profesor număra elevi din toată paleta de generaţii: de la 
cei mici pînă la „cei mari de tot”. Ne trata, însă, din punct de vedere 
didactic şi uman, pe toţi la fel, adică de la non‑indulgenţă, în „crescendo”, 
pînă la exigenţa severă, atunci cînd te prezentai la ore cu temele nefăcute: 
se înfuria în acele momente, trecînd pe loc de partea muzicii, explicîndu‑ne 
că ne vrea printre cei mai buni elevi, pentru a deveni ulterior şi cei mai 
buni în viitoarele noastre activităţi muzicale. Exigenţa lui nu‑ţi lăsa loc să 
trişezi într‑un fel sau altul; spre exemplu, tema pentru acasă în vacanţă era 
să ascultăm un număr de 10 piese de jazz, 10 romanţe, 10 piese de muzică 
populară, 10 arii de operă, cu o caracterizare a acestor genuri muzicale. 
Era exclus să trişezi, şansele noastre fiind nule. Aveam şi un model de 
prezentare, după care ne ghidam, atunci cînd eram ascultaţi: era musai să 
începem prin enunţarea titlului piesei, numelui compozitorului şi textierului. 
Am înţeles mai tîrziu că ne obişnuia în acest mod cu respectul faţă de 
creatori, îndepărtînd ignoranţa din orizontul nostru cultural, pe care ni‑l 
cultiva cu atîta dăruire. Deşi eram în clasa de muzică uşoară şi jazz se 
străduia să ne iniţieze, în egală măsură, şi în celelalte genuri de muzică: 
toţi elevii domnului profesor, pe lîngă materia de bază, muzica uşoară, 
învăţam să cîntăm lied‑uri, romanţe, muzică populară. Îmi amintesc cu 
drag de clipele cînd dînsul era mulţumit de prestaţia noastră: atunci se 
transforma total, i se lumina chipul, îi radiau ochii, calificativele se 
înghesuiau la locuri de cinste în catalog, iar cuvintele de apreciere şi de 
încurajare ne umpleau sufletul de bucurie şi de mîndrie. Ne cerea, în 
permanenţă, să ascultăm multă muzică, inclusiv interpretată de foştii săi 
elevi sau de reputaţi cîntăreţi cu care colabora. Îmi dădea să ascult casete 
audio cu înregistrări de jazz, cu Aura Urziceanu sau regretata Anca 
Parghel; pe aceasta din urmă o venera, îmi vorbea despre maniera ei de 
interpretare, despre talentul ei desăvîrşit, dar şi despre munca imensă pe 
care o depunea artista în cariera muzicală. Ascultam caseta, admiram 
vocea cu care a înzestrat‑o Dumnezeu, dar nu am putut să mă apropii nici 
măcar cu jumătate de milimetru, exista o distanţă galactică între vocea 
mea „necîntătoare de jazz” şi calităţile vocale fenomenale ale 
mult‑prea‑talentatei Anca Parghel. Şi aici vine să‑şi ocupe locul meritoriu 
vocaţia pedagogică a domnului profesor, care a găsit în vocea fiecărui 
învăţăcel acel grăunte de talent ce poate înflori şi da rod în cheia sol... În 
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vocea mea de altistă a intuit nota sîngelui albastru al melosului românesc, 
romanţa. Mi‑a spus scurt: Cred că sînteţi a romanţei. Cuvintele dînsului 
nu mi‑au sunat în urechi ca o mîngîiere, dimpotrivă, le‑am perceput mai 
mult ca o condamnare muzicală: eu, care mă visam exclusiv în „braţele” 
muzicii uşoare, nu concepeam să mă văd „legănată” de valurile romanţei! 
„Verdictul”, în sinea mea, era o eroare care în curînd avea să fie dovedită, 
dar pînă la momentul „pronunţării sentinţei de apel” nu‑mi rămînea 
altceva de făcut decît să ascult şi să cînt romanţe... După ce am ascultat 
romanţe cîntate de Ioana Radu, au urmat romanţe scrise de domnul 
profesor, interpretate de cunoscuţi solişti sau chiar de dînsul. Considerîndu‑l 
un gen greu de interpretat, am demarat, fără nici o tragere de inimă, 
proiectul „interpretare romanţe”. L‑am perceput, iniţial, ca pe o pedeapsă 
didactică, dar Titel Popovici a ştiut să mă aducă pas cu pas în universul 
romanţei, în care mai apoi m‑am regăsit definitiv şi irevocabil, meritul 
revenindu‑i în totalitate. Îmi spunea că interpretarea romanţei înseamnă 
mai întîi de toate o stare a sufletului: romanţa, spunea domnia‑sa, e un 
acord în Do major al muzicii şi sufletului, căci doar la îngemănarea lor 
romanţa vibrează prin fibrele inimii... Sub bagheta domnului profesor am 
promovat rapid etapele în ascensiunea intrpretării romanţei, pînă cînd 
veni ziua cînd mi‑a spus că îmi încredinţează o romanţă căreia să‑i dau 
viaţă în secţiunea de „Creaţie”, la „Crizantema de argint” de la Chişinău. 
Nu‑mi credeam urechilor, mă cuprinsese şi teama că nu voi putea să mă 
descurc, una este să cînţi în sala de clasă şi alta pe scena unui festival 
consacrat. Dar uitasem unul din principiile de bază ale dascălului Titel 
Popovici: elevii săi să dea dovadă de dăruire totală, pentru a se putea 
prezenta cu brio la orice concurs muzical. Intransigent cu iresponsabilitatea, 
neseriozitatea, lenea, dezordinea, nu lăsa loc mediocrităţii în pregătirea 
muzicală a elevilor săi, plasîndu‑i pe satelitul desăvîrşirii. Aprecierile din 
partea profesioniştilor nu l‑au ocolit niciodată, acordîndu‑i‑se de fiecare 
dată cele mai înalte premii la concursurile de creaţie. Aşa s‑a întîmplat şi 
atunci la Chişinău, romanţa sa fiind distinsă cu premiul III. Nu pot să nu 
aştern cîteva rînduri şi despre Omul Titel Popovici. Atunci cînd un confrate 
al său părăsea această lume, ridicîndu‑se la Ceruri, suferea imens, suferinţă 
exprimată de ochii săi plini de durere. La moartea bunului său prieten 
Vasile Spătărelu a suferit cumplit. Din durerea sfîşietoare a aşternut pe 
portativ un remember emoţionant, izvorît din inima‑i îndurerată: 
zguduitoarea romanţă „Icoana amintirii tale”, pe care am cîntat‑o la altă 
ediţie a „Crizantemei de argint”, străduindu‑mă să transmit ascultătorilor 
fideli ai romanţei, care umplu sălile de spectacol la concursurile de gen, 
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mesajul‑omagiu îndreptat către o altă somitate muzicală a Iaşilor, oraş 
răsfăţat în personalităţi marcante, valori inestimabile ale tezaurului 
cultural al neamului românesc. După participarea la concursurile de 
creaţie m‑a încurajat să particip şi la „Interpretare”, la „Crizantema de 
aur”. Mi‑a fost foarte frică, ştiam că la Tîrgovişte este foarte greu să iei 
preselecţia, darămite un premiu. I‑am mărturisit această temere şi mi‑a 
spus că există un singur leac: muncă, muncă şi iar muncă, plus încredere 
în ceea ce îmi propun să fac. Am început să ascult superbe romanţe semnate 
de dînsul, iar una dintre ele s‑a lipit „ca marca de scrisoare” de sufletul 
meu, rezonînd atît de puternic în toată făptura‑mi, încît în clipa următoare 
am ştiut că romanţa pe care o voi cînta se intitulează „Ce fel de om eşti 
tu?”, pe versurile talentatei şi prolificei textiere din Iaşi, Angela Georgică. 
Cu acelaşi sîrg, cu aceeaşi dăruire profesională m‑a pregătit Titel Popovici 
pentru concurs. Seara, la festival, am cîntat aşa cum o face un elev al 
Maestrului. Publicul a aplaudat îndelung... În pauză am alergat cu sufletul 
la gură în holul Casei de cultură a sindicatelor, căutîndu‑l pe domnul 
profesor, să‑mi spună cum am cîntat. Am întîlnit‑o pe adorabila sa soţie, 
doamna Mimi Popovici, şi m‑am mirat că nu sînt împreună, ştiindu‑i 
nedespărţiţi. Mi‑a spus, cu delicateţe, că a rămas în sală. L‑am găsit 
stînjenit, cu lacrimi de bucurie ce‑i străluceau în ochi. Timid, mi‑a spus: 
Nu am crezut vreodată că o romanţă a mea poate să‑mi răscolească atît 
de tare inima!. În acel moment am ştiut că obţinusem cel mai mare trofeu: 
Premiul Titel Popovici, care depăşea orice putea oferi juriul!

Înainte de a reveni la consideraţiile atît de pertinente (aşa cum veţi 
vedea) ale Ninei Cuciuc, să ne reamintim versurile piesei care l‑a emoţionat 
atît de tare pe compozitor, în interpretarea ei: Poem despre nimic e tot ce‑a 
fost/ Să te mai iert din nou, nu are rost/ Nu‑mi spune vorbe dragi, acum, te 
rog/ Nu încerca să minţi, nu ştii deloc/ În tine am crezut şi te‑am iubit/ Nu ştii 
cît m‑a durut cînd m‑ai minţit/ Acelaşi rol mereu jucai/ De mine‑ndrăgostit 
păreai.../ Ce fel de om eşti tu, nici eu nu ştiu/ Mi‑e greu să te‑nţeleg, e prea 
tîrziu/ Ce fel de om eşti tu nu am aflat/ Deşi o viaţă lîngă tine eu am stat/ Ce 
fel de om eşti tu, nici eu nu ştiu/ Mi‑e greu să te‑nţeleg şi e tîrziu/ Nu vreau 
să te mai iert, nu vreau, nu pot/ Te‑am scos din viaţa mea/ Te‑am scos de 
tot./ Rămîi un biet actor, nu te mai cred/ Am învăţat şi eu să rîd cînd pierd/ 
Nu‑mi spune vorbe dragi, acum, te rog/ Iubirea ta e doar un joc.

Interpreta Nina Cuciuc este în măsură să ne dezvăluie şi alte faţete 
ale muzicianului, în urma colaborării susţinute pe tărîmul romanţei. 
Astfel, aflăm că din multe puncte de vedere, „crizantema” lui Titel era 
„îndurerată”, datorită nemulţumirii sale legate de modul de abordare şi 
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înţelegere a acestui gen atît de special. Iată ce mai aflăm de la valoroasa 
solistă: Concursul „Crizantema de aur” de la Tîrgovişte ascundea şi o 
durere care‑l măcina pe regretatul meu profesor. A fost în nenumărate 
rînduri membru în juriu şi de fiecare dată s‑a luptat pentru acurateţea 
interpretării romanţei româneşti. Nu suporta devierea romanţei spre genul 
de canto clasic: „O romanţă nu se urlă pînă se sparg geamurile, romanţa 
se cîntă cu sufletul, asta‑i romanţa! Nu o transformaţi în arii de operă! 
Se răsuceşte în mormînt Ioana Radu, în ce hal se cîntă romanţa!”... O 
ştim cu toţii, asemenea personalităţi cu luări de atitudine tranşante nu 
sînt pe placul factorilor decisivi. Vocea domnului profesor continua să 
răsune izolat, nu s‑a mai încumetat nimeni la o intervenţie întru salvarea 
romanţei şi readucerea ei, cît nu e prea tîrziu, în „formatul” denumit Ioana 
Radu, Mia Braia, Ileana Sărăroiu. Participînd pe parcursul a 11 ani la 
„Crizantema de aur” şi obţinînd 10 premii, mă consider în drept să afirm 
că de la ediţie la ediţie romanţa este „acaparată şi operizată” de cîntăreţii 
de operă şi transpusă pe solul inadecvat al canto‑ului clasic. Ca dovadă stă 
şi faptul că în ultimii 6 ani Marele premiu şi premiul I au fost obţinute doar 
de interpreţii de operă din Bucureşti, Cluj‑Napoca, Braşov. Cîntăreţii de 
canto popular au fost privaţi, practic, de orice şansă de a atinge podiumul! 
Titel Popovici a pledat de fiecare dată pentru constituirea a două secţiuni 
la „Interpretare”:  una pentru interpreţii de canto clasic şi alta pentru cei 
de canto popular. Vocea sa nu s‑a vrut auzită, iar cei din urmă au pierdut 
orice speranţă, la moartea sa, că‑şi vor intra în drepturile legitime...”. 

Cele de mai sus, valabile şi la nivelul muzicii uşoare tradiţionale, tot mai 
urgisite la festivaluri, radio şi TV, mi‑au adus aminte de marele actor comic 
Dem Rădulescu. Am făcut multe turnee cu el, iar cînd era bine‑dispus ne 
făcea să ne tăvălim de rîs, luînd poza clasică a soliştilor de operă, cu mîinile 
împreunate în faţă, şi cîntînd, cu impostaţia vocală specifică, romanţa A 
venit aseară mama. Rememorînd, înţeleg cîtă dreptate avea Titel Popovici 
să apere puritatea interpretării romanţei...

Revenim la amintirile Ninei Cuciuc: Dispariţia fizică a muzicianului 
a fost zguduitoare. Iaşii au simţit puternic acest cutremur de şapte grade 
pe portativul muzical, pierzîndu‑l pe cel mai valoros reprezentant al său, 
în momentul respectiv. Au rămas lucrări muzicale neascultate, melodii 
necîntate... Şi‑a simţit finalul vieţii, altfel cum s‑ar explica romanţa scrisă cu 
puţin timp înainte de a muri, „Mai păstrez în amintire”, cu cutremurătoarele 
versuri „Sînt doi paşi pîn‑la iubire/ Şi un pas pînă la moarte”? Am cîntat 
această romanţă de adio la „Crizantema de argint” de la Chişinău... Cît 
de firească ar fi organizarea unul festival al romanţei, la Iaşi, care să‑i 
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poarte numele! Pînă atunci, însă, Iaşii s‑au îngemănat cu muzica marelui 
Titel Popovici în cadrul Concertului extraordinar de varietăţi muzicale 
„Blues pentru Iaşi”, ediţia a III‑a, desfăşurat la Ateneul Tătăraşi pe 9 
decembrie 2011. Foştii elevi ai domnului profesor, alături de invitaţi, au 
adus un pios omagiu celui care a fost Maestrul. Invitatul special al acestui 
grandios spectacol a fost proaspătul cîştigător al concursului TV din Italia 
„Ti lascio una canzone”, fost elev al lui Titel Popovici, copilul cu voce de 
aur Ştefan Atîrgoviţoae. Cu certitudine, în momentul cînd cînta pe scenă, 
acolo sus o stea a luminat mai strălucitor cerul... Pe parcursul întregii seri, 
fenomen paranormal sau nu, am simţit prezenţa Maestrului meu, era ca un 
val de căldură, ca o mantie, pe care le‑am simţit tot spectacolul pe scenă 
şi în jurul ei. Sigur că domnul profesor era cu noi, cum să ne lase singuri 
la concert fără aura sa protectoare? A fost şi va fi cu noi întotdeauna, prin 
muzica sa, iar muzica nu moare. Este veşnică!

Titel Popovici a dăruit repertoriului de gen numeroase romanţe de mare 
succes, filigranate cu minuţie de bijutier. Este evident că el a iubit romanţa, 
a crezut în ea. Uneori, atunci cînd se simţea inspirat, scria şi versurile, 
ca la Îmi pare rău, piesă distinsă în 2009 cu premiul II în concursul de 
„Creaţie” la „Crizantema de aur” de la Tîrgovişte, în interpretarea solistei 
Silvia Goncear din Republica Moldova. În anul următor Ina Cristea obţinea 
premiul II la „Interpretare”, una din cele două romanţe de Titel Popovici 
alese fiind aceeaşi Îmi pare rău, în care‑l descoperim pe muzician şi sensibil 
textier: Ai stat cu mine, la greu şi la bine/ Era minunat/ Dar fără veste, ca 
într‑o poveste/ De ieri te‑ai schimbat.../Nu eşti cu mine, azi sînt fără tine/ 
De ce‑ai plecat?/ Eu te‑am iubit, te‑am crezut fericit/ Dar, păcat, m‑am 
înşelat!/ Vine o zi cînd regreţi/ Ce s‑a‑ntîmplat vrei să ierţi/ Visul frumos, 
minunat/ S‑a terminat şi e păcat.../ Eu te‑am iubit, ştii prea bine/ Am suferit 
pentru tine/ Tu să‑nţelegi, niciodată/ Nu ai ştiut, nu ai vrut./ Era tîrziu şi 
mergeam împreună/ Ploua, nu ne vorbeam/ Ne prefăceam că afară e soare/ 
Dar noi ne minţeam.../ Deopotrivă în ochi şi în suflet/ Simţeam că e ceva/ 
Nu‑nţelegeam cît de dulce şi‑amară/ Putea fi dragostea.../ Dacă‑ntr‑o zi, 
poate mâine/ Vei reveni iar la mine/ Voi încerca, dar e greu/ Să mai fiu eu/ 
Nu mai eşti tu, nu mai sînt eu/ Îmi pare rău!

După cum spuneam, această romanţă i‑a adus premiul II la „Interpretare” 
Inei Cristea, cea de‑a doua piesă cîntată atunci fiind Iubirea noastră nu are 
apus, la care ne‑am referit deja. În anul 2011, Ina Cristea a dat viaţă în 
secţiunea de „Creaţie” a festivalului „Crizantema de aur” de la Tîrgovişte 
romanţei lui Titel Popovici, pe versurile poetului Grigore Vieru, Cîntec 
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de leagăn pentru mama, recompensată cu Premiul special (post mortem) 
al Fundaţiei „Crizantema de aur”. Interpreta l‑a cunoscut tîrziu, spre 
sfîrşitul vieţii, dar recunoaşte că „sînt multe lucruri pe care i le datorez 
compozitorului Titel Popovici“: Totul a început chiar în primele luni ale 
anului 2010, cînd m‑am hotărît să‑i scriu un mesaj pe un site de socializare, 
în care îl rugam să‑mi asculte cîteva piese înregistrate, a doua zi primind 
deja răspunsul de a veni la Şcoala populară de arte pentru a‑i cînta cîteva 
piese la pian. Contrar aşteptărilor mele, în ziua cînd l‑am cunoscut am 
văzut un om modest, dar extrem de talentat, nu‑mi venea să cred cum 
treceau orele, nu mă mai săturam să‑i ascult muzica, eram surprinsă de 
diversitatea genurilor, dar şi de maniera de compoziţie cu totul personală 
şi inconfundabilă. M‑am întors acasă fericită pentru că am avut onoarea 
să‑l cunosc, dar şi cu dorinţa de a învăţa cît mai multe de la dumnealui. În 
ziua următoare mi‑a telefonat, spunîndu‑mi că am doar 3 zile la dispoziţie 
în care să învăţ trei romanţe pentru preselecţia de la „Crizantema de 
aur”, două fiind compoziţiile sale, că doreşte să mă acompaniez singură 
la pian şi să ajung cît de repede pot la Şcoala de arte, pentru a‑mi da 
partiturile! Am fost surprinsă de încrederea pe care mi‑o acorda în atît de 
scurt timp şi în acelaşi timp onorată că pot fi acolo la sugestia acestui mare 
compozitor. Am trecut cu bine preselecţia, după o lună a avut loc concursul 
propriu‑zis: timp de patru zile comunicam foarte des telefonic pentru a‑i 
da toate informaţiile legate de prezenţa mea acolo, uneori chiar şi din 
culise, iar bucuria sa a fost mare atunci cînd a aflat că am obţinut premiul 
II. Revenită la Iaşi, primul lucru pe care mi l‑am dorit a fost să ajung la 
dînsul, ştiam că era abia operat şi că prezenţa mea nu ar fi fost poate 
oportună, dar îmi doream să vadă surpriza pe care am ţinut‑o ascunsă pînă 
în momentul revederii: Premiul special al „Crizantemei de aur” acordat 
lui pentru întreaga activitate! Acasă la familia Popovici am fost primită cu 
multă căldură, doamna Mimi îmi pregătise plăcinte calde, iar dînsul era 
aşezat la pian, cîntînd una din romanţele cu care concurasem... Aceasta 
este imaginea care îmi va rămîne mereu în minte, a omului care se uita pe 
sine din dorinţa şi bucuria de a face fericit pe cel de lîngă el, pentru că îmi 
imaginez cîtă durere şi suferinţă resimţea după operaţia pe creier – dar 
totuşi era la pian şi îmi cînta! Plecarea sa dintre noi mi‑a lăsat o imensă 
durere în suflet, fuseseră atîtea clipe minunate într‑un răstimp aşa de scurt, 
încît şi acum îmi amuţeşte gîndul printre lacrimi. Mă rog ca Domnul să‑l 
aibă în paza Sa, acolo unde compune pentru îngeri...

Titel Popovici a fost extrem de legat de festivalul naţional „Crizantema 
de aur” de la Tîrgovişte, unde se simţea ca acasă, în postură de concurent, de 
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autor al unor romanţe alese de soliştii de la „Interpretare” sau de membru în 
juriu. Am văzut înainte că muzicianul avea opinii critice la adresa alunecării 
romanţei către o zonă ce afecta tradiţia acestui gen muzical şi nu ezita să 
şi le exprime, în ciuda poziţiei sale oficiale. Alina Mavrodin şi soţul ei 
Teodor Vasiliu conduc la Tîrgovişte cel mai puternic trust media din judeţul 
Dîmboviţa. În paginile anterioare aţi făcut cunoştinţă cu amintirile valoroasei 
interprete, fostă elevă şi colaboratoare a maestrului. La rîndul lui, Teodor 
Vasiliu a fost de multe ori prezentator al festivalului şi autor al textului 
pentru moderatori. În anul 2007, sub semnătura sa a văzut lumina tiparului, 
la Editura „Artpress” din Tîrgovişte (director‑editor: Alina Mavrodin 
Vasiliu), o impresionantă, monumentală „Istorie a Crizantemei de aur”, 
unde pe parcursul a 600 de pagini retrasează toate momentele memorabile 
ale manifestării, de la prima ediţie, din decembrie 1968. Cartea a fost 
distinsă cu Premiul de excelenţă de revista „Actualitatea Muzicală”, editată 
de Uniunea compozitorilor şi muzicologilor din România. Evident, Teddy 
Vasiliu l‑a cunoscut foarte bine pe compozitor: Numele Titel Popovici este 
sinonim cu succesul romanţei. Oriunde l‑a dus destinul său artistic, în ţară 
şi în lume, „Crizantema de aur” îl ademenea aproape în fiecare toamnă la 
Tîrgovişte, cu parfumul ei nostalgic de romanţă. De dragul ei, Titel Popovici 
a compus romanţe fermecătoare pentru care a fost răsplătit cu numeroase 
premii la concursul de creaţie al Festivalului naţional „Crizantema de 
aur” – am citat un fragment din portretul pe care i l‑am făcut îndrăgitului 
compozitor Constantin (Titel) Popovici în cartea mea „Istoria Crizantemei 
de aur”. L‑am întîlnit pe maestrul Titel Popovici ani de‑a rîndul pe scena 
tîrgovişteană a romanţei. Ca prezentator al festivalului timp de 20 de ani, 
am avut prilejul de a‑l invita în scenă pe compozitorul Titel Popovici pentru 
a‑şi primi laurii premiilor binemeritate. Pot spune, fără teama de a exagera 
cu ceva, că orice participare a compozitorului Titel Popovici la Festivalul 
„Crizantema de aur”, fie în concurs, fie în recitaluri, era sinonimă cu 
succesul la juriu şi mai ales la public. Multă lume cunoaşte scena romanţei 
văzută din sală, puţini însă cunosc culisele acestui mare festival naţional 
în care, nu de puţine ori, ca amfitrion, am avut parte de clipele de graţie 
ale întîlnirilor de suflet cu marii compozitori, interpreţi şi textieri care au 
dat viaţă romanţei româneşti. Titel Popovici este, observaţi că folosesc 
prezentul, unul dintre cei mai prolifici creatori de romanţă românească şi 
adesea, ca oricărui creator împătimit, i‑am văzut nu doar lacrima bucuriei, 
ci şi pe aceea a tristeţii. Din fericire, a avut alături umărul de nădejde al 
doamnei sale, care l‑a însoţit pretutindeni, aducîndu‑i versurile de duh în 
creaţiile muzicale atît de inspirate. Îmi amintesc cu dragoste, dar şi cu 
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strîngere de inimă, de ultima vizită pe care mi‑a făcut‑o la redacţia Trustului 
de presă „Artpress” din Tîrgovişte. Era în toamna anului 2009. Deşi era 
foarte bolnav, ochii îi străluceau de planurile de viitor, în care, bineînţeles 
noile creaţii pentru Festivalul „Crizantema de aur” erau la loc de cinste. 
Avea proiecte minunate şi visa, perfect îndreptăţit, să pună în scenă un 
recital de compozitor, alături de tînăra orchestră simfonică a Filarmonicii 
„Muntenia” din Tîrgovişte, recital în care romanţele sale laureate de‑a 
lungul anilor cu trofeele „Crizantema de aur” să poată fi dăruite marelui 
public. Una din vocile alese în acest scop era, spre marea mea bucurie, cea 
a soţiei mele, Alina Mavrodin, ea însăşi laureată a ediţiei internaţionale 
din 1992 a festivalului. Din păcate acest proiect remarcabil al maestrului 
Titel Popovici a rămas doar un vis, fiind spulberat în 2010 de plecarea sa 
spre eternitate. Partiturile pe care i le‑a dăruit Alinei Mavrodin la ultima 
noastră întîlnire, care a avut loc în toamna anului 2009, în sala de repetiţii 
a Filarmonicii „Muntenia” din Tîrgovişte (instituţie desfiinţată brutal de 
autorităţile dîmboviţene), au titluri premonitorii parcă pentru ce avea să 
urmeze în viaţa îndrăgitului compozitor, ca şi în aceea a prestigiosului 
festival „Crizantema de aur”: „Îmi pare rău”, „Uită lacrima iubirii” şi 
„De ce, Doamne?”... Singura alinare pentru cei care l‑au cunoscut şi l‑au 
preţuit pe maestrul Titel Popovici sînt numeroasele sale creaţii muzicale, 
martore peste ani ale talentului, sensibilităţii, dăruirii şi pasiunii uriaşe, 
revărsate cu o imensă generozitate pe scenele romanţei şi ale muzicii 
uşoare româneşti, pentru care trebuie să‑i fim cu toţii recunoscători.

Aşa cum preciza şi Teodor Vasiliu, sînt multe titlurile prin care 
compozitorul şi‑a legat numele de festivalul „Crizantema de aur”. Unele 
dintre acestea îl alătură interpretului Constantin Florescu, cu care a obţinut 
prima distincţie la Tîrgovişte. Între cele mai frumoase romanţe avîndu‑i pe 
generic pe Titel Popovici – în postură de compozitor, pe Angela Georgică – 
textieră şi Constantin Florescu – interpret este Zilele ca frunzele...: Cade 
frunză după frunză/ Din copacul vieţii sfînt/ Şi le‑aud, parcă m‑acuză/ 
Fiindcă nu le‑am preţuit/ Nici pe ele, nici  pe tine/ Cînd erai la pieptul 
meu/ Astăzi toamna vine... vine/ Şi mă dor păreri de rău./ Cum s‑au risipit 
în vînt/ Zilele ca frunzele/ Efemere pe pămînt/ Frunzele ca zilele/ Nu le pot 
opri în loc/ Frunzele, ca zilele/ Niciodată nu se‑ntorc/ Zilele, ca frunzele.../ 
Cade frunză după frunză/ Din copacul vieţii sfînt/ Şi le‑aud, parcă m‑acuză/ 
Fiindcă nu le‑am preţuit/ Dac‑atunci, din a mea vină/ Fără‑ntoarcere‑ai 
plecat/ Vreau să ştii că niciodată/ Nimeni locul nu ţi‑a luat....

Dîmboviţean de origine, dirijorul Voicu Enăchescu, director al 
Centrului naţional de artă „Tinerimea Română”, a fost deseori nu numai 
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membru în juriu la „Crizantema de aur” de la Tîrgovişte, dar şi implicat în 
organizare. L‑a cunoscut bine şi l‑a preţuit pe eroul cărţii de faţă, despre 
care are numai cuvinte de laudă: Pianist, compozitor, dirijor, profesor, Titel 
Popovici a fost una dintre figurile reprezentative ale Iaşilor muzicali. S‑a 
impus încă din anii de tinereţe, ca dirijor al big‑band‑ului de jazz de la 
Casa de cultură a studenţilor din Iaşi, aceasta fiind, alături de orchestra de 
jazz din Cluj‑Napoca, aflată sub bagheta unui alt mare muzician, Gabriel 
Mărgărint, cel mai bun colectiv de gen din ţară. S‑a aplecat cu răbdare şi 
pricepere în pregătirea şi lansarea multor tineri solişti de muzică uşoară, 
cu care s‑a prezentat pe scenele unor concursuri din ţară şi din străinătate. 
În ultima vreme ne întîlneam aproape în fiecare an la Tîrgovişte, oraşul 
meu natal, unde Titel se prezenta la concursul de creaţie al Festivalului de 
romanţe „Crizantema de aur”. Sensibilitatea lui deosebită, profesionalismul 
remarcabil au făcut ca de mai multe ori creaţiile sale să fie apreciate în 
mod deosebit şi să primească, în mod firesc, diverse premii şi alte distincţii. 
Dispariţia lui prematură m‑a întristat profund, personalitatea lui Titel 
Popovici rămînînd pînă în ziua de astăzi un model de talent, de modestie, 
de dăruire deplină în slujba artei pe care a iubit‑o din toată fiinţa lui. Un 
om deosebit, un prieten adevărat!

Reputatul tenor Florin Georgescu este şi el legat de Dîmboviţa, dar şi de 
Festivalul „Crizantema de aur”, unde an de an este fie pe scenă, fie în juriu. 
Despre compozitor se exprimă cu formula „bunul nostru Titel”, primele 
sale cuvinte referindu‑se la soţia muzicianului: Tot respectul doamnei Mimi 
Popovici, pentru efortul necontenit al păstrării amintirii maestrului. Aş fi 
foarte mîhnit dacă nu ar fi „Cetăţean de onoare” al oraşului pe care l‑a 
iubit, Iaşi! Nu ştiu, poate în provincie respectul faţă de artiştii de vază să 
fie mai mare, fiindcă în Bucureşti vedetele muzicii uşoare nu figurează pe 
„agenda” Primăriei: dacă nici Gică Petrescu sau Dan Spătaru, ca să dăm 
doar două exemple, nu au străzi care să le poarte numele, ce pretenţii să mai 
avem? Dar să revenim la tenorul Florin Georgescu, a cărui mărturisire este 
emoţionantă: Puţini sînt oamenii de muzică cărora le‑am adresat formula 
supremă, ca valoare, „Maestre”. Titel Popovici a fost un mare compozitor, 
dirijor, orchestrator, pianist şi adevărat Om şi Român, născut pe meleagurile 
marelui Eminescu. A fost o onoare să‑l cunosc, să‑i vorbesc, să‑l admir 
şi să‑l aplaud. Un artist complet, dedicat muzicii, familiei şi publicului. 
Dacă rosteşti nume ca Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Aurel Giroveanu, 
Camelia Dăscălescu, ei bine, ei sînt marii muzicieni ai neamului românesc, 
alături de Titel Popovici. Îi mulţumesc pentru că a existat pentru români şi 
nu numai!
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Şi Voicu Enăchescu, şi Florin Georgescu s‑au aflat probabil la ediţia 
2005 a Festivalului „Crizantema de aur”, cînd Titel Popovici a fost răsplătit 
cu premiul I la „Creaţie” pentru superba romanţă Icoana amintirii tale, 
pe versuri de Angela Georgică, cîntată atunci de studenta la Conservator 
Ana‑Maria Gorcea: Se‑aude‑un clopot undeva/ Prin iedera‑nserării/ Sînt 
tristă, nu e nimenea/ De‑alungul clipei mele.../ De cînd te‑ai dus în alte 
zări/ Sînt numai aşteptare/ Îţi caut pasul pe cărări/ Absenţa ta mă doare.../ 
Icoana amintirii tale/ Îmi este lacrimă şi dor/ Îmi este punte între clipe/ Cu 
ea mi‑e greul mai uşor/ Icoana amintirii tale, ca un pumnal de catifea/ Se 
joacă veşnic, fără milă, cu gîndul meu şi inima/ Ce bine‑ar fi de‑ar exista 
o vorbă sau o rugă/ Să o trimit în lumea ta, aici să mi te‑aducă/ Dar ştiu 
că totul e‑n zadar/ Aşa a fost să fie/ De linişte să n‑am habar, doar de 
melancolie...

Cunoscutul dirijor şi compozitor, prof. dr. Dan Ardelean, s‑a aflat mai 
mereu la pupitrul orchestrei festivalului „Crizantema de aur”. A acompaniat, 
a orchestrat, dar mai ales a fost alături de compozitori şi de interpreţi. Ca 
pianist, l‑a preţuit o dată în plus pe colegul său de breaslă Titel Popovici, la 
dispariţia căruia a suferit, imaginîndu‑şi o întoarcere în timp, în vremurile 
frumoase cînd erau împreună pe scena de la Tîrgovişte: Închid telefonul, 
închid ochii şi pun bărbia în piept. La pian, compozitorul Titel Popovici. 
Prezentatorul, actorul Adrian Păduraru, iese din conul de lumină care îl 
îmbracă acum pe cel anunţat... aplauzele contenesc... scena este inundată în 
lumină... observ broboane de sudoare pe fruntea concert‑maestrului Iulian 
Popa, care are arcuşul deasupra corzilor şi mă priveşte cu încordare... 
ridic bagheta, întorc privirea către pian... simt că are încredere în mine... 
îmi face semn că e pregătit şi... Doamne, nu am greşit că am ales această 
meserie! Fluidul sonor inundă spaţiile şi pătrunde în mii de urechi, 
hrănind neuronii, păstrînd însă secretul intim al devenirii, al orelor din 
zi sau noapte petrecute în faţa pianului sau la repetiţii interminabile, în 
admiraţia instrumentiştilor pentru un profesionist de marcă. A murit Titel 
Popovici... Am aflat tîrziu cît e de bolnav şi nu de la el (fiind o persoană 
extrem de discretă şi de modestă, aşa cum sînt toţi oamenii plini de har), 
vestea tristă trezind în mine amintirea impresiei de la prima noastră 
colaborare la „Crizantema de aur” de la Tîrgovişte, cu mulţi ani în urmă, 
cînd m‑au impresionat partiturile sale, propulsîndu‑l în ochii mei alături 
de maeştrii H. Mălineanu, N. Kirculescu sau D. Mizrahi. „Maestre, aş 
vrea să cînt eu la pian, dacă se poate...”. Întorcîndu‑mă, mi‑am cufundat 
privirea în nişte ochi blînzi, care se potriveau cu un fizic ce părea greoi, 
dar plin de vitalitate. Au urmat strîngerea unei mâini a cărei consistenţă 
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şi căldură îţi transmiteau linişte, apoi magia muzicii sale, inconfundabilă 
mai ales în îmbrăcămintea armonică şi orchestrală. Din acest punct de 
vedere cred că va fi considerat artizanul romanţei moderne. Sigur că acest 
domeniu este doar o mică parte a activităţii sale profesionale, dar cred că 
sensibilitatea şi rafinamentul compozitorului sînt cel mai bine oglindite 
aici. Şi dacă piesele sale de jazz sau de muzică uşoară vor fi mai mult sau 
mai puţin cîntate, romanţele, multe premiate, au intrat deja în circuitul de 
gen, impunîndu‑se prin cele amintite.

Un exemplu perfect al celor enunţate mai sus de Dan Ardelean este 
romanţa Îmi cîntă o vioară dorul, care a cucerit, în interpretarea Nicoletei 
Opaiţ, premiul I la „Creaţie” la „Crizantema de aur”, în 2007, romanţă 
scrisă de Titel Popovici pe versurile lui George Coandă: Îmi cîntă o vioară 
dorul/ Atîtor ani, ca o ninsoare/ De clipe care‑mi sînt cărare/ Spre ce a fost 
cîndva... fiorul/ Îmi cîntă o vioară dorul/ Unei iubiri de altădată/ Cu dulci 
săruturi pe furate/ Ce nu pieri‑vor niciodată/ Ecou este acum/ O tandră 
amintire/ Trecută plăsmuire/ Ca un albastru fum/ Şi mă cuprinde gîndul/ 
Că totul e tîrziu/ Dar cald mă bate vîntul/ Acestui dor prea viu/ Îmi cîntă o 
vioară dorul/ Atîtor ani, ca o ninsoare/ De clipe care‑mi sînt cărare/ Spre 
ce a fost cîndva...fiorul/ Şi trist nu sînt că nu mai este/ Acea iubire ca o 
boare/ A mai rămas din ea o floare/ De vis ţesut ca‑ntr‑o poveste...

Bărbat chipeş, cu succes uriaş la publicul feminin, talentatul actor 
Adrian Păduraru a avut la un moment dat o popularitate uriaşă, în urma 
filmului „Declaraţie de dragoste”. Îmi aduc aminte de perioada cînd aveam 
multe spectacole la Suceava (şi dădeam iama, împreună cu colegii de turneu, 
în produsele fabricii locale de tricotaje!), iar el conducea în oraş o secţie a 
Teatrului naţional din Iaşi. Aşa cum veţi afla din amintirile sale, scrise cu 
real talent literar, l‑a cunoscut pe Titel Popovici încă de tînăr, reîntîlnindu‑se 
pe scenă peste ani, la Tîrgovişte, cînd Adrian Păduraru devenise prezentator 
al festivalului „Crizantema de aur”: Aşa s‑a întîmplat. Era duminică seara. 
Linişte. Pace. O uşoară tristeţe pe care o am încă din copilărie, că luni 
dimineaţa se sparge farmecul. Începe agitaţia în jurul meu, care mă atinge 
chiar dacă nu mă molipseşte întrutotul. Acum în Bucureştii deveniţi doar 
duminica patriarhali, molcomi. Mă gîndesc la Iaşi, deşi mai toate oraşele 
seamănă în zilele de sărbătoare. Mă duc să‑mi iau caietul şi să scriu despre 
Titel Popovici. Cînd mă aşez, exact atunci cînd mă aşez, începe muzica. 
Daniela pusese Nat King Cole. Unforgettable. Titel Popovici. Încep să scriu 
şi constat cîte dintre cuvintele cîntecului i se potrivesc. Somewhere along 
the way... Eram la începutul drumului către scenă cînd am aflat despre 
un compozitor, pianist, dirijor cu faimă ce depăşise demult oraşul în care 
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trăia, Iaşi. Mi se părea aproape de neimaginat că în Iaşi exista un muzician 
pe care îl puteam compara cu Sile Dinicu sau James Last. Avea ceva în 
comun cu ei, dar şi cu Duke Ellington sau Louis Armstrong. Am înţeles asta 
de la primul concert în care i‑am ascultat orchestra şi cîteva compoziţii. 
Nu ştiam la vremea aceea mare lucru despre jazz. Mi‑a plăcut. Dar emoţia 
mi‑a produs‑o ceea ce am văzut. Titel era el însuşi un spectacol. De sunet 
şi lumină (aici Titel ar fi rîs). Dar chiar transmitea lumină în jurul său, 
deopotrivă spre scenă şi spre sală, explodînd, deşi interiorizat – patetic, 
deşi sobru – vibrînd. Deşi reţinut – fragil, deşi puternic, autoritar – modest. 
Muzica pornea din el către orchestra care o împărtăşea publicului. Am 
mers în culise. Voiam să‑l văd de aproape. Să‑i spun „bună seara”, deşi 
nu era doar bună, ci minunată, şi poate altceva, habar n‑aveam ce. N‑aş fi 
îndrăznit să‑l felicit, mi se părea că poţi spune ceva în sensul acesta doar 
dacă eşti prieten sau coleg. Sau dacă ai experimentat vreodată în artă. 
La ultima condiţie stăteam mai bine: participasem la cîteva spectacole şi 
concursuri pentru elevi, luasem şi ceva premii... Eram artist în accepţiunea 
de azi: cînţi un cîntecel, treci printr‑un cadru de telenovelă, apari într‑un 
decor TV – gata, eşti artist! La vremea aceea numeam aşa numai pe cineva 
de calibrul lui Titel Popovici. Cît despre mine, visam la drumul spre artă, 
dar nici nu‑mi trecea prin cap că aş putea fi vreodată prietenul lui Titel. 
I‑am fost prezentat. Mă aşteptam la o privire în treacăt şi doar printr‑o 
minune la cîteva cuvinte politicoase şi vreo întrebare care să sugereze un 
interes de suprafaţă. Era obosit după concert şi abia aştepta să scape de 
conversaţii, m‑am gîndit.

– Ce ai de gînd să faci după liceu? Scenariul meu funcţiona. „Se 
aşteaptă să spun: muzică”, mi‑am zis.

– Teatru, am spus, oarecum mîndru că îl surprind.
– Actorie?
– Da...
– Ai voce de actor.
Eu eram cel surprins. Cei cîţiva oameni, mai mult sau mai puţin de 

teatru, îmi spuseseră tocmai contrariul, în diferite forme: „Încearcă, nu 
se ştie de unde sare iepurele!” sau „Ai talent, dar cu vocea asta e mai 
greu...”. Titel Popovici îmi spunea altceva. L‑am crezut, îmi plăcea să fie 
aşa. Mi‑a dat aripi. Mult mai tîrziu am înţeles că era unul dintre puţinii 
oameni care te priveau văzîndu‑te, care te auzeau ascultîndu‑te. Ne‑am 
reîntîlnit, după vreo 15 ani, în cîteva spectacole în care i‑am prezentat pe el 
şi orchestra sa. Eu îl prezentam publicului pe el! N‑am avut inspiraţia sau 
poate doar curajul de a‑i spune cît de mult a însemnat pentru mine prima 
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întîlnire cu el, atunci, la Casa studenţilor din Iaşi. Îmi pare rău acum. 
Aşa cum regret că la Tîrgovişte, unde ne‑am revăzut, nu am pus în fapt 
propunerea de a pregăti o piesă de‑a sa... La circumspecţia mea exprimată: 
„Nu am voce pregătită pentru cîntat”, mi‑a răspuns: „Contează mai 
mult ceea ce transmiţi. Perfecţiunea cîntului, la un actor, e mai puţin 
importantă decît emoţia pe care o poate împărtăşi publicului”. Eram şi 
sînt de acord, dar am gîndit că el îşi poate permite să spună asta, fiind 
capabil să arate şi virtuozitate şi să şi transmită publicului fior artistic 
autentic. Încerc să îndrept acum lucrurile. Pentru creaţiile tale, pentru artă 
şi dăruire, pentru generozitatea ta îndreptată către atît de mulţi oameni, 
elevi, colegi, spectatori, printre care şi eu, îţi mulţumesc, Titel Popovici!

La noi, din păcate, compozitorii, oricît de talentaţi, nu pot trăi doar din 
muzica pe care o scriu. Pe vremuri, unii cîntau în diverse formaţii (Horia 
Moculescu, Ion Cristinoiu, Marius Ţeicu, Marcel Dragomir, Alexandru 
Wilmanyi, ca să dau doar cîteva exemple), efectuînd inclusiv lungi turnee 
peste hotare. Astăzi, cînd lipsa „comenzilor” pentru lucrări de muzică 
uşoară a devenit cronică (radio‑ul şi televiziunea nu mai fac înregistrări 
proprii, au dispărut concursurile de calibru, Mamaia a ajuns ce se vede, 
„Cerbul de aur” a dispărut, la Eurovision au renunţat să concureze, din 
lehamite...), parte din creatori s‑a îndreptat către pregătirea copiilor, pentru 
care, de cele mai multe ori, şi compun. Pentru cei care n‑o fac e tot mai 
greu: cu cîţiva ani în urmă mergeam special seara, din cînd în cînd, la 
hotelul Sofitel, unde în hol, într‑un colţ, neluat în seamă, cînta îmbătător 
la pian regretatul compozitor Dan Ştefănică... Vremurile s‑au schimbat, 
dar Titel Popovici a rămas credincios vocaţiei sale didactice, pentru că şi 
pentru asta trebuie să ai un har, în postură de profesor la Şcoala populară 
de arte din Iaşi. Era pasionat de munca sa, iubea copiii, pe care‑i considera 
ca fiind, toţi, ai lui, se bucura de fiecare succes al acestora, le compunea 
piese, deşi gloria ar fi fost mai rapidă dacă le‑ar fi încredinţat unor vedete. 
Valorosul pictor Traian Mocanu a fost director al Şcolii în ultima parte a 
vieţii lui Titel: s‑au înţeles perfect, i‑a legat o strînsă prietenie, au colaborat 
la cîteva cîntece, au organizat spectacole împreună. Astăzi, sînt sigur că‑l 
încearcă o satisfacţie imensă dimineaţa, cînd vine la şcoală, şi vede numele 
prietenului său muzician pe frontispiciul instituţiei... Cu siguranţă ar fi avut 
multe să ne istorisească despre colaborarea lor, dar a preferat să imagineze 
o parabolă, intitulată „De DINCOLO”: De mii de ani oamenii comunică în 
vis cu cei plecaţi Dincolo. Procesul se bazează pe principiul cabalist că 
imaginaţia noastră este conectată la realităţi superioare. Numim această 
metodă „vis în stare de veghe”. La început, unele persoane pot fi sceptice în 
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privinţa exerciţiului ce urmează, inhibate de cenzorul lor lăuntric, care le 
spune că inventează acest contact cu ajutorul imaginaţiei. La urma urmei, 
avem convingeri foarte bine înrădăcinate faţă de moarte. Titel Popovici 
plecase Dincolo înainte de Crăciunul anului 2010. Îmi era foarte dor... 
Folosindu‑mă de o voce imaginară din mintea mea şi avîndu‑i chipul în 
memorie, l‑am întrebat cum e acolo unde se află şi cum a fost cînd a murit 
prima dată. Mi‑a răspuns că totul e în ordine şi că repetă la pian piesele 
pe care le‑ar fi compus în timpul aşa‑zis real... Cît despre „plecările” lui, 
ultima, cea mai teribilă, a fost în lagărul de prizonieri de la Turtucaia, 
cînd, ofiţer fiind, a murit înecat în Dunăre... L‑am întrebat din nou de care 
fapte a fost mîndru în timpul vieţii. Şoptit, mi‑a spus: „Muzica, muzica, dar 
mai ales îmi pare nespus de rău de ceea ce nu am trecut pe portativ...”. 
„Îţi trăieşti viaţa din nou, dă‑mi o pildă, spune‑mi o întîmplare care te‑a 
marcat de aici, dintre noi, cei rămaşi?”. După o lungă pauză mi‑a relatat 
o minunată poveste...

După Naţionalizare, mulţi au rămas doar cu ce aveau pe ei. Am trăit 
acele momente într‑un Iaşi devastat, cu oameni disperaţi, fără speranţă. 
Ascultă cu atenţie, cu inima – adînc, adînc în centrul inimii. Ascultă din 
adîncul cel mai adînc, ascultă, ascultă... Îţi voi spune ce i s‑a întîmplat unei 
femei, Ana, vecina noastră. Rămasă fără casă, rude, prieteni, rătăcea pe 
străzi în speranţa unui ajutor. Deodată i‑a apărut în minte un gînd. Acest 
gînd i‑a spus: „Ana, dacă moare cineva, soţul tău, cine se va ruga pentru 
el? Cine va şti cînd moare?”. Acest gînd a îngrozit‑o, aşa că a găsit un 
amărît pe stradă, i‑a dat un leu şi i‑a spus: „Te rog să spui o rugăciune 
pentru soţul meu”. I‑a spus omului numele soţului şi a plecat mai departe. 
Dar în timp ce mergea, Ana a început să intoneze cuvintele ca‑ntr‑un cîntec. 
Ori de cîte ori făcea acest lucru, ceva extraordinar, ceva profund, mistic 
urma să se întîmple în povestirea ei. Aşa că m‑am aplecat pentru a asculta 
cu şi mai multă atenţie. În timp ce mergea, un alt gînd i‑a răsărit în minte 
şi i‑a spus: „Ana, ce se întîmplă cu toţi oamenii care mor şi nimeni nu se 
roagă pentru ei?”. Ana a început să cînte o rugăciune, repetînd întrebarea 
pînă ce şi noi, vecinii ei, murmuram în cor melodia. „Ce se întîmplă cu 
toţi oamenii care mor şi nimeni nu se roagă pentru ei?”. Curînd eram cu 
toţii hipnotizaţi de această întrebare. În timp ce Ana cînta, am simţit o 
înduioşare generală: toţi ne gîndeam la proprii noştri părinţi, bunici sau 
alte rude care au plecat dintre noi în alte tărîmuri şi pentru care nu s‑a 
rugat nimeni. Şi cîţi alţi oameni, pe care nu i‑am cunoscut, n‑au murit 
singuri, fără o familie care să le transmită rugăciuni? M‑am gîndit la cei 
care au murit cu mine în primul război, la familii întregi dispărute pentru 
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care nu s‑a rugat nimeni... Aşa că Ana s‑a întors în fugă la cerşetorul pe 
care‑l rugase să spună rugăciunea pentru soţul ei, i‑a mai dat un leu şi i‑a 
zis: „Omule drag, te rog să spui rugăciunea pentru toate sufletele pentru 
care nu s‑a spus niciodată o rugăciune. Roagă‑te pentru a le ajuta în 
trecerea lor prin tărîmurile cereşti”. Ana a plecat de lîngă cerşetor adînc 
mişcată. Dar de‑abia făcuse cîţiva paşi, cînd un alt gînd i‑a răsărit în 
mine. S‑a întors la sărmanul om, care stătea acolo cu cei doi lei în mînă, 
i l‑a dat şi pe al treilea, cel din urmă pe care îl avea, şi i‑a spus: „Omule 
drag, cînd te vei ruga pentru toate aceste suflete pierdute, te rog s‑o faci 
din toată inima şi într‑adevăr cu toată fervoarea, să te rogi fierbinte, fără 
nici o reţinere”. În următoarele ore, Ana stat pe cîmpul aflat nu departe 
de locul unde se afla cerşetorul. Se ruga cu inima frîntă, implorînd din 
toate puterile sale, din adîncul durerii sale. Ana şi‑a simţit faţa scăldată în 
lacrimi, în timp ce era purtată către tărîmurile cereşti într‑un car de foc. 
Rugăciunile acelui om au sfărîmat porţile cereşti şi au eliberat un adevărat 
torent de suflete, care aşteptau de mult timp să fie izbăvite. Apoi rugăciunea 
s‑a încheiat. Ascultă, ce viziune a avut ea! A luat‑o pe drumul spre casă şi 
cumva pasul îi era mai uşor. În timp ce mergea a văzut o maşină. Era ceva 
neobişnuit. Nu mai văzuse o asemenea maşină niciodată. Maşina s‑a oprit 
lîngă ea, iar bărbatul bine îmbrăcat dinăuntru a întrebat‑o în ce direcţie 
putea să o ia ca să ajungă nu ştiu unde. Apoi străinul a făcut ceva cu totul 
neaşteptat şi s‑a oferit să o ducă pe Ana cu maşina. Femeia nu ştia ce să 
facă. Nu mersese niciodată într‑o astfel de maşină. La început a refuzat, 
dar bărbatul a insistat. Convingîndu‑se că oferta este sinceră, a acceptat. 
La urma urmei, fusese o zi grea pentru ea şi era obosită. Cei doi s‑au 
angajat curînd într‑o discuţie animată. Străinul i‑a pus multe întrebări. 
Încet‑încet a aflat de la ea necazurile cu care se înconjură. Cînd au ajuns 
la casa Anei şi aceasta a coborît, bărbatul a făcut ceva nemaipomenit. 
A scos carnetul de cecuri şi a completat unul, pe numele ei, cu suma de 
10.000 de lei. Femeia era uluită. Zece mii de lei! A doua zi a alergat la 
bancă. Cînd i‑a dat cecul funcţionarului de la ghişeu, acesta s‑a uitat la ea 
cu un chip ciudat şi i‑a spus să aştepte cîteva momente. Ana a fost cuprinsă 
de panică. Poate că nu era bun cecul. Poate că omul din maşină făcuse 
o glumă proastă şi, de fapt, nu erau bani în bancă. A aşteptat, devenind 
cu fiecare clipă tot mai neliniştită. Funcţionarul a venit înapoi, însoţit de 
şeful lui, care a măsurat‑o pe Ana din cap pînă‑n picioare. Apoi a luat‑o 
de braţ, conducînd‑o către cabinetul preşedintelui băncii. Era o încăpere 
mare, iar bărbatul aşezat la birou s‑a uitat încruntat la ea. „De unde ai tu 
acest cec?”, a întrebat‑o. Femeia i‑a relatat întîmplarea. Bărbatul de la 
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birou a indicat atunci zecile de portrete de pe pereţii încăperii şi a întrebat: 
„Recunoaşteţi pe vreunul dintre aceşti domni?”. Ana a recunoscut imediat 
în portretul din spatele biroului pe omul din maşină. Cînd a spus asta, 
preşedintele băncii s‑a făcut la faţă alb ca varul. Vezi tu, cecul pe care‑l 
ţinea în mînă era semnat de propriul său tată, iar tabloul din spatele lui 
era portretul tatălui său, care murise cu cinci ani în urmă! Iar preşedintele 
băncii, singurul copil la părinţi, nu se rugase niciodată pentru tatăl lui... 
Semnalînd finalul povestirii, Titel a început să cînte o serie de rugăciuni. 
Am privit în jurul meu şi am văzut potop de lacrimi. Sunetul melodiilor 
necîntate plutea prin încăpere. Alături, pe noptieră, o partitură: „Blues 
pentru Iaşi”, ediţia a IV‑a, 2013 ! Ana e Muzica!

Am rezervat ultima parte a acestei cărţi celei căreia i se datorează în 
bună măsură realizarea de faţă, soţia devotată a compozitorului, doamna 
Ecaterina „Mimi” Popovici. A stat lîngă el o viaţă, probabil doar cîteva 
zile au fost despărţiţi, dar nu are nici o legătură cu muzica. Titel avea mare 
încredere în urechea ei muzicală, îi cînta mereu tot ce compunea şi‑i cerea 
părerea – era primul lui critic! A terminat facultatea de Biologie şi a lucrat 
ca biolog la fabrica de Antibiotice din Iaşi. Născută în 1943, Mimi a absolvit 
Liceul „Mihai Eminescu” (fost „Oltea Doamna”) în 1961, în 2011 avînd 
emoţionanta reîntîlnire, după 50 de ani, cu foştii colegi. Sportivă, ca şi Titel, 
a făcut volei, handbal (a fost căpitanul echipei liceului, practic unul de fete, 
în clasa ei erau doar 5 băieţi la 35 de fete!), baschet. Mama lui Mimi era din 
Cotnari (păi cum să nu aprecieze Titel un vin bun?), iar tatăl ei din Cobia, de 
pe lîngă Tîrgovişte, unde avea să ajungă de atîtea ori la festivalul „Crizantema 
de aur”. Mimi avea acolo un frate preot, dar verişorii săi locuiesc la Bucureşti. 
Mimi şi Titel s‑au cunoscut chiar de Sfînta Parascheva, în 1960, cînd ea nu 
împlinise încă 18 ani, era în ultima clasă de liceu. S‑au căsătorit în 1964, 
cînd Mimi era studentă în anul III, dar nunta şi cununia religioasă (Titel era 
foarte credincios) le‑au putut face abia în 1972. Naş le‑a fost legendarul 
Sile Dinicu, iar la petrecerea care a avut loc la Cantina studenţească „30 
Decembrie” au participat, între alţii, Cornel Constantiniu şi compozitorul 
Sabin Păutza, în prezent cu o frumoasă carieră, inclusiv de dirijor, în SUA. 
Mimi şi‑a iubit enorm soţul, acesta era totul pentru ea, tocmai de aceea 
lovitura a fost cumplită, dar cu ajutorul lui Dumnezeu şi datorită abnegaţiei 
sale a reuşit să‑i ridice un monument funerar frumos, să tipărească lucrarea 
de care am amintit mai devreme, să‑i vadă numele înscris pe frontispiciul 
şcolii unde a predat şi să  contribuie la conceperea acestei cărţi... Cum 
spuneam, cei doi soţi Popovici au fost practic tot timpul împreună, fiind 
despărţiţi doar cînd Titel a cîntat pe vasul „Transilvania”, prin 1970. Mimi 
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a fost indispensabilă, a fost îngerul din umbră care‑l degreva de tot ce ar fi 
putut afecta activitatea lui muzicală: l‑a ajutat absolvindu‑l de orice treburi 
ce nu aveau legătură cu muzica, s‑a ocupat mereu de toate, pentru ca el să‑şi 
poată vedea liniştit de şcoală şi de creaţie. Fire puternică, soţia l‑a încurajat 
pe muzician să meargă mai departe, chiar cînd avea eşecuri, l‑a susţinut 
necondiţionat în tot ce şi‑a propus.

Ca o primă dovadă de dragoste... muzicală, Titel Popovici i‑a dedicat 
imediat după ce s‑au cunoscut o piesă la care a scris, normal, şi versurile 
şi care se chema, simplu, Mimi: Mimi, tu eşti iubirea mea/ Vino, te cheamă 
dragostea/ Să fim alăturea/ Doar tu şi eu, mereu, mereu/ Hai, vino/ Mimi, 
aproape să te simt/ Sînt vorbe care nu te mint/ Să‑ţi văd iar zîmbetul tău 
cald/ Visul meu cel drag/ Seara, cînd bolta‑i luminată/ Printre stele tu 
cobori/ Şi ca o rază vie/ În suflet îmi dai fiori/ Hai, vino/ Mimi, tu eşti 
iubirea mea/ Vino, te cheamă dragostea/ Să‑ţi văd iar zîmbetul tău cald/ 
Visul meu cel drag...

Sigur, sînt unele stîngăcii poetice, dar răzbate o imensă sinceritate – 
este o declaraţie de dragoste cum ar dori să primească orice femeie! Nu 
cunosc motivele pentru care piesa n‑a fost niciodată înregistrată, tocmai de 
aceea, în absenţa difuzării, am rămas stupefiat la demonstraţia de memorie 
pe care mi‑a făcut‑o Florin Piersic. Sigur, pentru mine n‑a fost o surpriză: 
cu cîţiva ani în urmă am prezentat, la Teatrul muzical „Nae Leonard” din 
Galaţi, poemul simfonic „Peer Gynt” de Grieg, după Ibsen, urmărindu‑l 
fascinat pe actor cum declamă pe dinafară zeci de pagini, uluitor! L‑am 
întîlnit pe Florin Piersic la restaurantul‑muzeu „Vatra neamului” de 
la Baloteşti, el fiind, după cum se ştie, preşedinte de onoare al Uniunii 
culturale a românilor basarabeni. I‑am solicitat cîteva gînduri despre Titel, 
fără să ştiu ce va urma: Pentru mine, Titel Popovici este şi va rămîne mai 
mult decît o amintire excepţională de pe vremea cînd eram tînăr actor, 
angajat al „Naţionalului” bucureştean, şi făceam turnee în oraşele mari: 
la Timişoara, la Cluj, dar şi la Iaşi, unde am avut şansa ca într‑o seară 
superbă să îl ascult cîntîndu‑ne la pian melodiile... În copilărie, părinţii 
mei s‑au ocupat mult de pregătirea mea şi au avut grijă ca eu să învăţ să 
cînt şi la pian. Mi l‑au luat ca profesor pe Vasile Lucaciu, fratele Teodorei 
Lucaciu, solistă a Operei Naţionale din Bucureşti. Sînt fascinat de pianişti, 
îi ador şi îmi place să ascult pianul stînd rezemat, aşa cum am făcut‑o 
şi cu Titel. Ne‑am împrietenit, a aflat că ştiu să cînt la pian, la chitară, 
la acordeon... Îi eram drag fiindcă eram muzical. I‑am povestit cum l‑am 
cunoscut la Cluj pe Johnny Răducanu, pe care îl admira: a cîntat atunci 
la pian, nu la contrabas, i‑am fost prezentator şi moderator. Am ajuns 
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la Iaşi prin 1965 cu spectacolul „Vedere de pe pod” de Arthur Miller, în 
regia marelui Sică Alexandrescu, stîlpul Teatrului Naţional din Bucureşti. 
Eu eram Rodolpho şi jucam alături de profesorul şi maestrul meu Marcel 
Anghelescu, de Tanţi Cocea, de Emil Liptac. L‑am invitat la spectacol 
şi pe Titel (muzica spectacolului era compusă de Paul Urmuzescu – 
N.A.)... Acum vorbesc de oameni care nu mai sînt...Mă întristează şi mă 
răneşte... Din clipa aceea Titel a avut o slăbiciune pentru mine, s‑a legat o 
prietenie pe viaţă. După spectacol mi‑a spus: „Florine, te aştept diseară 
la cîrciumă, la „Trei sarmale”!”. El cînta acolo cu orchestra lui. „Trei 
sarmale” era un local superb, civilizat, de clasă, aşa cum nu văzusem eu în 
Bucureşti! Aducea cumva cu celebrul „Mon Jardin” din Piaţa Lahovary, 
unde cîntau Edmond Deda, Gică Petrescu, Gelu Solomonescu – Doamne, 
ce seri, ce muzică! M‑am dus la „Trei sarmale” însoţit de colega mea de 
scenă, actriţa Irina Gărdescu. Juca rolul Catherinei. O plăceam... şi ea mă 
plăcea. Mi‑a zis abia acum, cînd a revenit la Bucureşti de la Paris, unde s‑a 
stabilit de peste 30 de ani. Eram pe atunci tineri amîndoi şi, cum spuneam, 
jucam împreună în „Vedere de pe pod”. Titel mi‑a spus: „Am o melodie 
pe care ţi‑o dedic ţie...”. Şi a cîntat „Mimi”. Am invitat‑o pe Irina la dans 
şi am dansat doar noi singuri, în timp ce Titel cînta: „Mimi, tu eşti iubirea 
mea/ Vino, te cheamă dragostea...la, la, la...”. Titel mi‑a cîntat‑o de‑atunci 
de fiecare dată cînd am fost la Iaşi! „Mimi”... ce frumos! Surpriza mea a 
venit din faptul, care m‑a lăsat cu gura căscată, că Florin Piersic a reprodus 
perfect versurile şi linia melodică a piesei!

Mimi nu este singura melodie pe care Titel Popovici a dedicat‑o 
minunatei sale soţii într‑o viaţă de iubire, devoţiune şi încredere. Un alt 
cîntec cu o trimitere foarte clară este Ce m‑aş face fără tine?, interpretat 
extraordinar de Doina Moroşanu. Cînd vroia să‑şi necăjească soţia, Titel 
glumea, fredonînd: Ce N‑aş face fără tine?, dar el însuşi recunoştea că fără 
Mimi ar fi fost pierdut... Deşi sînt semnate de Roxana Popescu, versurile 
parcă izvorăsc din sufletul lui Titel: Nici nu mai ştiu cum trece vremea/ O 
las să treacă cum vrea ea/ E mai uşor sa‑mpart cu tine/ Acelaşi dor, aceeaşi 
stea/ Nici nu mai plîng, nici nu mi‑e teamă/ De aşteptare sau de ploi/ Cînd 
orele de bucurie/ Le împărţim noi amîndoi/ Ce m‑aş face fără tine/ Fără 
ochii tăi senini?/ Sinceritatea ta, privirea ta/ Mă fac să cred în primăvară/ 
Dar ce m‑aş face fără tine/ Şi fără mîngîierea ta? /Voi împărţi cu tine tot 
ce am/ Speranţa mea, iubirea mea./ S‑a rătăcit singurătatea/ Şi nici nu‑mi 
pasă unde/ În locul ei te am pe tine/ Am linişte şi dragoste/ Nici nu mai 
plîng, nici nu mi‑e teamă/ De aşteptare sau de ploi/ Cînd orele de bucurie/ 
Le împărţim noi amîndoi...
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Între Mimi şi Titel a fost realmente dragoste la primă vedere: Ne‑am 
cunoscut într‑o zi sfîntă, de Sf. Parascheva, la doamna Paraschiva, gazda 
noastră, mătuşa lui Titel. A bătut cineva la uşă, eu am deschis şi tot eu i‑am 
izbit uşa în nas, deşi avea un buchet imens de flori în mînă. Aşa a început 
dragostea noastră în duet, două suflete în armonie, timp de 50 de ani...  
Ne‑am unit destinele în 19 noiembrie 1964, ne‑am simţit binecuvîntaţi de 
Dumnezeu şi de cei care ne iubeau. Dar mai tîrziu de tot, în aceeaşi lună 
noiembrie, am pierdut cea mai preţioasă persoană din viaţa mea, după 
cîţiva ani de grea suferinţă... În clipa aceea mi‑am pierdut raţiunea de 
a mai trăi. Domnul fie cu el, nu‑l voi uita niciodată! Tot în anul în care 
ne‑am căsătorit, Titel a părăsit fotbalul şi a dat admitere la Conservator, 
„vinovată” de această decizie fiind în mare parte tot eu. Toate hotărîrile 
le luam împreună, avea deplină încredere în mine, mă consulta pînă şi 
în privinţa compoziţiilor, mă chema, îmi cînta, mă întreba ce variantă 
îmi place, îmi asculta părerea şi o lua în seamă. Chiar dacă nu eram de 
specialitate, spunea că am o ureche muzicală bună pentru un juriu, imediat 
îi spuneam dacă seamănă cu altă piesă. Printre primele sale compoziţii a 
fost „Mimi”... dacă eram supărată sau dacă avea nevoie de ceva imediat 
îmi cînta: „Mimi, tu eşti iubirea mea!”. Au urmat şi alte compoziţii dedicate 
mie sau prietenilor. Titel era de o generozitate recunoscută, ajuta pe toată 
lumea, mai ales pe fraţii lui. Mezinul familiei, Mihai, nefiind căsătorit, 
era prezent adesea la noi la masă, Titel avea o mare grijă de el şi‑l ajuta 
cu de toate. Tot timpul era obsedat de ideea că el are şi alţii nu. Fratele 
mijlociu, Virgil, are un băiat care a terminat Conservatorul la chitară, dar 
a abandonat muzica (ce vă spuneam că în România nu se poate trăi din 
muzică... bună? – N.A.), Cristian, botezat de noi. Cristian are două fetiţe, 
Mihai n‑a fost căsătorit niciodată. Marea majoritate a soliştilor cu care a 
colaborat Titel ne‑a trecut pragul; Carmen Rădulescu, de pildă, chiar a 
dormit la noi, cînd făcea naveta de la Oneşti ca să studieze la Şcoala de 
arte”.

Naşi la cununia religioasă, Victoria şi Sile Dinicu îi apreciau foarte 
mult pe soţii Popovici, impresionaţi de iubirea fără margini dintre cei 
doi. Eram nedespărţiţi, mergeam împreună peste tot, doar la „Cerbul de 
aur” n‑am putut merge, nu am reuşit să plec de la serviciu, eram biolog 
la „Antibiotice”, „Penicilina” cum se chema pe vremuri. Într‑un an nu 
vedeam cum aş putea merge la festivalul de la Mamaia, aşa că am făcut o 
mică poznă: mi‑am pus piciorul în ghips şi aşa l‑am putut însoţi pe Titel! 
(doamnă Mimi, bănuim că era înainte de 1989, i‑aţi dat o idee bună unui 
general! – N.A.). Dacă nu eram cu el undeva, ne sunam de cîteva ori pe 
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zi. În mai 2008, cînd ne‑au dat vestea groaznică legată de diagnosticul 
lui Titel, s‑a prăbuşit cerul peste noi, dar l‑am îmbărbătat, am mers cu el 
peste tot, la toţi doctorii, la Cluj, la Bucureşti, am făcut tot ce era posibil 
să suporte, să‑i fie mai uşor... A avut o încredere oarbă în mine, îmi spunea 
că face tot ce‑i spun eu, nici pe mine nu m‑aş fi îngrijit aşa cum am făcut 
cu el. A crezut în Dumnezeu, era foarte credincios, cred că numai credinţa 
mi‑a dat puterea de a‑i insufla speranţă, de a‑l ajuta...

Într‑un dosar pe care l‑a descoperit în timp ce căuta creaţii rămase de 
la soţul lui, doamna Mimi a găsit emoţionată o adevărată declaraţie de 
dragoste de dincolo de moarte. Titel a scris şi muzica, dar din păcate piesa 
nu a fost finalizată... poate unul din colaboratorii lui Titel o va înregistra. 
Pe pagina albă scrie, cu mînă tremurată, Te voi iubi mereu. Pentru Mimi. 
Muzică şi versuri Titel Popovici. Transcriem textul aşa cum a fost scris de 
autor în perioada cînd soţia sa împlinea 62 de ani, copleşiţi şi noi de legătura 
de suflet dintre aceşti doi oameni: Eşti pentru mine‑o bucurie/ Să compun 
(ca să cînt) această melodie/ Pentru minunata mea soţie/ Lumea‑ntreagă 
vreau ca azi să ştie./ C‑am ştiut să trecem împreună/ Prin ce‑a fost şi greu, 
şi vreme bună/ Dragă Mimi, numai lîngă tine/ Vreau ca să trăiesc, să te 
iubesc/ Şaizeci şi doi de ani/ Mi‑i tu împlineşti/ Vreau ca de ziua ta/ Să‑ţi 
spună inima/ Cît sînt de fericit/ Că eu te‑am întîlnit/ O viaţă am trăit/ Pe 
tine te‑am iubit/ Vreau ca să îţi mulţumesc/ Mulţi ani să îţi doresc/ Te voi 
iubi mereu/ La bine şi la greu. Evident, este un text ocazional, dar oglindind 
faptul că Mimi şi Titel se iubeau ca‑n prima zi...

Aşa cum îl descrie şi soţia sa, Titel era un om timid şi foarte retras, „la 
locul lui”, cum se spune, nu se băga în vorbă neîntrebat, era mereu cu gîndul 
la cîte o melodie chiar şi cînd mergea pe stradă, nu observa pe lîngă cine 
trece... Evident, asta nu l‑a ajutat deloc în carieră, într‑un „show business” 
în care reuşesc îndeobşte veleitarii, tupeiştii, anti‑talentele. Minunatul cuplu 
Popovici a făcut numeroase vizite în Capitală, în primul rînd acasă la Sile 
Dinicu, unde i‑au cunoscut şi pe fraţii George, Angel şi Cezar Grigoriu, sau 
la Camelia Dăscălescu, de care Titel era foarte apropiat, la Naarghita, de 
care doamna Mimi îşi aminteşte că avea o terasă plină de flori... Amintirile 
dînsei sînt emoţionante şi adesea amuzante: Fiind tînără pe atunci şi avînd 
un soţ mereu înconjurat de fete şi femei frumoase, eram geloasă, dar 
n‑am lăsat ca gelozia să se transforme în ceva urît, din contră, am fost 
mereu apropiată de persoanele din jurul lui, dovadă prietenia cu care mă 
înconjoară şi azi. Şi Titel mi‑a făcut o demonstraţie de gelozie, lucru ce 
mi‑a demonstrat cît de mult însemnam pentru el. Fratele tatălui meu era 
preot la Crevedia, lîngă Bolintin; în vara lui 1963 îşi căsătorea băiatul cel 
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mare, trebuia, normal, să merg, împreună cu părinţii, şi a venit şi Titel cu 
noi. La petrecere, verişoara mea i‑a spus lui Titel că a făcut foarte bine 
că m‑a însoţit, fiindcă ei îmi găsiseră deja un pretendent; prin căsătorie 
urma să vin în Bucureşti, aducîndu‑i şi pe părinţi, care de altfel îşi doreau 
mult acest lucru. Nici n‑am observat cînd Titel şi‑a luat bagajul, a plecat 
la Bucureşti şi imediat la Iaşi. Mai devreme decît trebuia am plecat şi eu 
după el şi, ajunsă în oraş, l‑am căutat pentru a‑i explica faptul că nu aveam 
ştiinţă de un astfel de aranjament. Mi‑a mărturisit atunci că mă vedea în 
toate fetele care treceau pe lîngă el, cînd aştepta trenul... Mai tîrziu, după 
mulţi ani, mi‑a spus că dacă nu‑l căutam eu, rămînea necăsătorit!

Imediat după terminarea liceului, ca recompensă pentru rezultatele 
meritorii, părinţii i‑au permis lui Mimi să meargă la mare, stînd în gazdă, 
cu rudele lui Titel. În acea vară, compozitorul cînta la un restaurant‑cantină 
pentru turiştii străini; după terminarea programului se urca în autobuz şi 
venea la Eforie‑Nord, unde se afla fata pe care o iubea. Totul pentru... 15 
minute, cît avea voie Mimi să stea cu el! Seară de seară, Titel bătea drumul 
pînă la Eforie – ce dovadă de dragoste mai profundă putea pretinde Mimi? 
În anul IV de facultate, Mimi făcea practică la Agigea, iar Titel cînta la 
Eforie‑Nord, erau deja căsătoriţi, iar muzicianul bătea drumul pe jos mereu 
pentru a se vedea! Iubire de roman...

Cum am mai scris, compozitorul i‑a dedicat soţiei sale cele mai 
frumoase cîntece de dragoste, pe care i le fredona în premieră. Între acestea 
Ziua şi seara, pe versuri de Angel Grigoriu şi Romeo Iorgulescu, piesă 
încredinţată lui Adrian Romcescu: N‑am crezut în nopţi cu lună plină/ 
Nici în cer senin şi nici în dor/ Şi n‑am înţeles ce poezie/ Este‑n zborul 
rîndunelelor/ Ce înseamnă farmecu‑aşteptării/ Niciodată eu nu am ştiut/ 
Dragostea mi s‑a părut o joacă/ Pînă‑n clipa cînd te‑am cunoscut/ Ziua 
şi seara, iarna şi vara/ La tine eu mă gîndesc/ În orice vară şi primăvară/ 
Nu‑i zi să nu te‑ntîlnesc/ Ziua şi seara, iarna şi vara/ În suflet eu te păstrez/ 
În orice toamnă şi primăvară/ La fericire visez/ N‑am ştiut ce‑nseamnă 
nici suspinul/ Şi rîdeam de cei care oftau/ Hoinărind romantici pe sub 
stele/ Sau visînd pe stradă cînd mergeam.../ Că am să doresc o sărutare/ 
Niciodată nu aş fi crezut/ Dragostea mi s‑a părut o joacă/ Pînă‑n ziua cînd 
te‑am cunoscut!

Casa cuplului Popovici era mereu deschisă pentru rude, prieteni, 
colaboratori ai lui Titel. La toate marile Sărbători (Crăciun, Paşte, Anul 
Nou), dar şi la zile onomastice sau la aniversarea zilelor de naştere, casa 
era plină cu rude şi prieteni apropiaţi. Lui Titel îi plăcea să aibă masa 
încărcată cu de toate, era recunoscut pentru insistenţa cu care aproape îşi 
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obliga invitaţii să se desfete cu bunătăţile şi era tare mîndru că soţia sa era 
lăudată pentru talentele ei culinare. Dulciurile ieşite din mîna lui Mimi îi 
plăceau atît de tare lui Titel, încît acesta o sfătuia mai în glumă, mai în 
serios, să‑şi deschidă o patiserie! Afecţiunea compozitorului faţă de soţia 
sa era neţărmurită, era mereu atent cu ea, străduindu‑se s‑o ferească de 
necazuri. Mimi lucra în ture, la „Antibiotice” Iaşi, ajungea în oraş la 23,45, 
iar Titel venea 1,5 km pînă la staţia de autobuz, pentru a o aştepta. Iar cînd 
aceasta lucra noaptea, venea acasă la 7 dimineaţa, se culca, iar Titel veghea 
să nu‑i tulbure nimic liniştea. De altfel, el era de o fineţe rară, îi aducea 
mereu flori sau cadouri, se furişa ca să‑i pună surprize în ghete de Crăciun, 
ceea ce făcea, la rîndul ei, şi Mimi: Mi‑a plăcut mereu să‑i cumpăr lucruri 
frumoase, să‑l îmbrac elegant, colegele mele îl remarcau de fiecare dată, 
îmi spuneau ce bine arăta pe stradă şi dacă nu mă tem că mi‑l fură altă 
femeie! Cum noi eram mai tot timpul împreună prin oraş, oamenii erau 
obişnuiţi să ne vadă în cuplu, aşa încît cînd îl vedea cineva singur primeam 
imediat un telefon: Ce s‑a întîmplat? V‑aţi despărţit? Acum îmi este nespus 
de greu să trec pe lîngă un magazin cu obiecte pentru bărbaţi, dîndu‑mi 
seama că nu mai am pentru cine să cumpăr... În toată convieţuirea noastră 
am reuşit să‑l feresc de toate problemele casnice, asumîndu‑mi‑le inclusiv 
pe cele tehnice, oferindu‑i liniştea necesară pentru a se concentra asupra 
creaţiei. Nu am făcut însă bine, fiindcă în ultimii ani ai vieţii se temea că 
voi dispărea eu înaintea lui, lăsîndu‑l total neajutorat, fiindcă nu ştia să 
facă nimic în gospodărie. O păţanie sugestivă a avut loc în 1991, cînd am 
fost pentru cîteva zile plecată la Berlin, invitată de prietena mea Rodica 
Cernescu. Ei bine, m‑am trezit acolo cu un telefon de la el, disperat că 
a rămas pe întuneric. Se arsese o siguranţă!! I‑am explicat la telefon ce 
să facă şi să cheme pe cineva să schimbe siguranţa! Era super‑talent la 
muzică, dar la tehnică nu se pricepea deloc. L‑am însoţit în mai toate 
turneele pe care le făcea, atît cît îmi permitea serviciul. Ne înţelegeam 
bine în toate privinţele, aveam aceleaşi gusturi şi dorinţe, eram la fel de 
oneşti cu noi şi cu toţi ceilalţi din jurul nostru. Ne înţelegeam din priviri, nu 
suporta minciuna, bîrfa, lipsa de loialitate, îşi punea inima pe tavă, dar din 
păcate a avut destule decepţii de la aşa‑zişi prieteni. Dar asta nu înseamnă 
că toată viaţa noastră a fost o mare liniştită, s‑au iscat şi unele furtuni, 
le‑am traversat împreună pe toate cu bine; de fiecare dată eu cedam prima, 
însă în final găseam soluţia pentru rezolvarea problemei. Chiar dacă eram 
două zodii puternice, chipurile incompatibile – eu Taur, el Leu – am stat 
umăr lîngă umăr o viaţă de om. Un regret care ne‑a umbrit fericirea a 
fost lipsa unui copil, iubeam amîndoi copiii, dar n‑a fost să fie: dacă aş fi 
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renunţat la facultate am fi avut doi băieţi gemeni...
În lipsa unui copil, Titel Popovici şi‑a revărsat întreaga dragoste către 

elevii săi, pe care‑i iubea şi de care se ocupa ca un autentic tată. Soţii Popovici 
nu au fost înstăriţi, au trăit decent, fără dorinţe pe care erau conştienţi că nu 
au cum să şi le îndeplinească. Nu au avut datorii, iar micile lor economii 
s‑au dus toate pe numeroasele tratamente şi operaţii, pe care Titel le‑a 
suportat cu stoicism şi demnitate. În această privinţă doamna Mimi poate 
avea sufletul senin, a făcut totul pentru a‑i prelungi viaţa şi pentru a‑i uşura 
suferinţa: Nici nu bănuiţi cîte lacrimi îmi izvorăsc din ochi şi din inimă, 
pentru că şi ea plînge, amintindu‑mi momente demult uitate, intrate într‑un 
lăcaş cu relicve sfinte pentru mine. Cînd aştern pe hîrtie aceste fragmente 
de viaţă trăită de noi doi, pe ecranul computerului se derulează imagini din 
diferite momente ale unei existenţe fericite. Am fost cu el la festivalurile de 
jazz de la Ploieşti şi mai apoi de la Sibiu, acolo am cunoscut‑o pe Catinca 
Ralea, i‑am cunoscut prin intermediul lui Titel pe toţi instrumentiştii care 
se întreceau în demonstraţii de virtuozitate pînă tîrziu în noapte. La a doua 
ediţie a festivalului de la Ploieşti, Titel n‑a mai apucat să cînte, deoarece a 
trebuit să ia urgent avionul spre Istanbul, pentru a prinde din urmă vasul 
„Transilvania”, care rămăsese fără pianist. Aceea a fost cea mai lungă 
perioadă în care am stat departe unul de celălalt. Evident, formaţia lui Titel 
a trebuit să caute pe loc un pianist pentru a susţine recitalul din festival!

Titel Popovici şi‑a manifestat dragostea pentru elevii săi, de care 
vorbeam mai sus, în detrimentul creaţiei şi chiar al carierei sale, oferind spre 
interpretare compoziţii remarcabile unor iluştri necunoscuţi la acea dată, 
atunci cînd avea ocazia să colaboreze cu nume celebre. Dar mulţi dintre 
ei au profitat de această şansă şi au devenit la rîndul lor artişti de primă 
mărime: Alina Mavrodin, Teodora Enache, Carmen Rădulescu, Constantin 
Florescu, Ştefan Atîrgoviţoae, Aurel Neamţu, Adrian Dospinescu, Diana 
Spînu sînt cîţive dintre ei. Am fost cu soţul meu şi am asistat la filmările care 
se făceau în primul sediu al Televiziunii, din strada Molière. Luigi Ionescu 
filma o piesă a lui Titel, era piesa săptămînii, care se difuza în fiecare zi, 
de luni pînă duminică. De asemenea am petrecut multe ore în studioul T8 
al Radio‑ului, atunci cînd Titel avea înregistrări cu orchestra dirijată de 
inegalabilul Sile Dinicu; mă miram adesea că aveam atîta răbdare, dar cred 
că‑mi intrase şi mie muzica în sînge. La finalul înregistrărilor mergeam în 
vizită la naşi, la familia Dinicu, unde eram primiţi cu o afecţiune rară. 
Într‑o vară ne‑am întîlnit la restaurantul „Ambasador” din Bucureşti cu 
Mădălina Manole şi Şerban Georgescu, care erau la începutul relaţiei lor. 
Doamne, dintre toţi doar eu mai sînt în viaţă...
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În ultimii ani de viaţă a compozitorului, dovezile de iubire din partea 
soţiei sale au fost şi mai puternice, în lupta cu boala: L‑am însoţit pe Titel 
în aproape turneele pe care le făcea, atît cît puteam, simţeam nevoia să 
fim aproape unul de celălalt, avea nevoie de mine în fiecare clipă, era 
ca un copil... Toată viaţa l‑am iubit, dar abia după ce l‑am pierdut am 
realizat cît de imensă era dragostea mea! Cît a fost bolnav l‑am îngrijit 
cu o dăruire de care nu mă credeam nici eu în stare; culmea, tocmai el 
era cel îngrijorat de sănătatea mea, nu cumva să plec eu înaintea lui... 
Dacă îl întreba cineva ce tratament urmează sau ce dietă ţine, răspundea 
invariabil: „Mimi ştie!”. Îmi e tare greu să‑mi amintesc, îmi revin mereu 
în minte anii de suferinţă... Mergea la şedinţele de chimioterapie, apoi la 
şcoală sau la repetiţii, pentru concertul din aprilie 2010. A fost operat la 
cap aici la Iaşi; vineri, înainte de operaţie, l‑au lăsat să plece acasă, iar 
sîmbătă s‑a dus la şcoală, a stat toată ziua la ore, au venit foarte mulţi 
elevi, de parcă ştiau că nu‑şi vor mai vedea profesorul... A fost ultima lui 
zi de şcoală. Chiar şi în ziua înmormîntării am primit telefoane de la elevi, 
întrebîndu‑mă cînd vine domnul profesor la şcoală, nu ştiau de dispariţia 
lui... Atît cît voi trăi voi face în aşa fel încît amintirea lui să dăinuie, nu 
ştiu cum, dar Dumnezeu şi oamenii cu suflet mare care m‑au ajutat şi pînă 
acum simt că o vor face mereu. Mă refer în primul rînd la colectivul Şcolii 
populare de arte „Titel Popovici”, în frunte cu directorul Traian Mocanu. 
Ecaterina „Mimi” Popovici l‑a iubit, l‑a preţuit şi nu‑l va uita niciodată pe 
delicatul Titel Popovici: la mormîntul lui candela nu se stinge niciodată... 
Mimi nu ştie dacă asta îl ajută cu ceva, acolo Sus, dar ei îi dă tăria necesară 
pentru a merge mai departe. La finalul acestei cărţi vă reamintesc versurile 
cîntecului preferat al compozitorului, dedicat soţiei sale, versuri gravate pe 
monumentul funerar. Nu întîmplător cîntecul Iubirea noastră nu are apus, 
pe versurile Elisei Florescu,  interpretat magistral de Anca Parghel, are peste 
120.000 de vizionări pe Youtube, pentru că fiecare dintre noi se regăseşte în 
această superbă declaraţie de dragoste: Pentru mine eşti doar mîngîieri şi 
bucurii/ Pentru mine eşti un neastîmpăr de copil/ poate un cuvînt ce l‑am 
spus fără rost/ Te‑a supărat, cum să uiţi tot ce a fost?/ Cînd apare‑un nor 
ce‑i trecător în viaţa ta/ Şi ţi‑a‑ntunecat pentru o clipă dragostea/ Ridică 
fruntea, e soarele sus/ Iubirea noastră nu are apus!/ Toamna‑n solfegii 
te‑aşteaptă în prag/ Frunzele toate şoptesc cu drag:/ „Vino la mine, cînt 
pentru tine/ Mai cred că nu te‑am pierdut...”/ Te‑aştept să revii la mine iar, 
ca altădat’/ Din priviri să‑mi spui/ Că norul negru‑ai alungat/ Ridică‑ţi 
fruntea, e soarele sus/ Iubirea noastră nu are apus!
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Creaţii de Titel Popovici (selectiv):

ROMANŢE: Ce fel de om eşti tu?, Cu mine mereu să rămîi – ambele cu 
Mihaela Mihăilă, Icoana amintirii tale – Ana Maria Gorcea, Titel Popovici, 
Mai scrie‑mi cîte o scrisoare – Giovana Georgescu, Inimă, nu mă certa! – 
Titel Popovici, N‑am să uit că m‑ai minţit, dar te iert – Nina Cuciuc, Să ştii 
să‑mbătrîneşti frumos, Cînd amintirile, Tu n‑ai plecat, Zilele ca frunzele, 
De ce‑ai plecat?, Dacă ştii să aduni amintiri – toate cu Constantin Florescu, 
Tăcerea ta,  Aşteptare – ambele cu Anca Parghel, Îmi cîntă o vioară dorul, 
De ce, Doamne?, Însemnare, Cu mine mereu să rămîi – toate cu Nicoleta 
Opaiţ, Ce‑ar fi, iubire, să rămîi? – Irina Sabău.

JAZZ: Vis de primăvară – Cvartet Titel Popovici, Vreau să‑ţi 
aminteşti – Dan Ioniţă (sax alto), Cornel Oancea (trombon), Marcela 
Buruian, big‑band, Blues pentru Iaşi, Baladă pentru Mimi, Lăutărească, 
Încredere – Virgil Popovici (solo sax tenor), După fluturi, Blues pentru Sile 
Dinicu,  Regăsire – Anca Parghel, Ploaie însorită – pian Titel Popovici, În 
grădină la Copou – Cvintet Titel Popovici, Vacanţa de vară – Orchestra 
Titel Popovici, Regăsire – Elena Neagu, Un timid îndrăgostit – Cătălin 
Panaite, Meleaguri ieşene, Baladă pentru sax tenor, Meditaţie nocturnă, 
Mă rog la steaua mea – Mihaela Mihăilă, Al nopţii cer senin, Călătorie cu 
surprize.

MELODII PENTRU COPII: Şapte note mici – Cristina şi Mihai 
Nechifor, Cred că ştiu – Alexandra Vasiu, Nu e mare lucru muzica, Vacanţa 
de vară – ambele cu Diana Elena Catană, Aş vrea, Cînd zîmbeşte un copil  – 
ambele cu Cristiana Ştefana Cozan, Te iubesc, viaţă! – Irene Grigoraş, Nu 
sînt rea, Haideţi să ne jucăm de‑a copiii – ambele cu Laura Vătăjanu, Ba 
nu, ba da – Titel Popovici, Hai la dans, M‑am îndrăgostit de rock – ambele 
cu Oana Puşcaşu, Navigatori pe internet – Nicoleta Opaiţ, Zboară cîntecul 
iubirii – Carmen Rădulescu.

MUZICĂ UŞOARĂ: Taina primului sărut – Pompilia Stoian, Prima 
iubire – Aurelian Andreescu, Iubeşte, nu vei regreta! (Mamaia 1986), 
Să crească florile în pace – Gina Pătraşcu, Ce fel de om eşti tu? – Olga 
Ciolacu, Nina Cuciuc, Mărturisire – Doina Spătaru, Mîndra mea – Ştefan 
Bănică, Regăsire – Elena Neagu, Nu trăiesc din amintiri, Doină, fii solia 
noastră! – Marian Spînoche, Baladă pentru florile lumii – Oana Dobre, De 
ce se desfrunzesc copacii?, Toate gîndurile mele, Florina – George Enache, 
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De‑aş avea, Omule, izvor să fii!, Viscol, Feerie de iarnă, Dacă ştii să aduni 
amintiri – Constantin Florescu, Cînd amintirile, 60 de primăveri – Titel 
Popovici, Dragoste tîrzie – Carmen Rădulescu, Bine‑ai venit la mine – Alina 
Mavrodin, Ţara mea de vis – Nina Radu, Nimeni nu‑i ca tine – Adriana 
Balint, Te aştept, nu uita!, Vreau să‑ţi aminteşti – Marcela Buruian, Cîntec 
de leagăn pentru mama – Ina Cristea, N‑am să te uit că m‑ai minţit – Nina 
Cuciuc, Ce‑ar fi să rămîi? – Irina Sabău, Inimă, nu mă certa! – Dumitru 
Rucăreanu, Vom cînta iubirea – Dorin Cernei, Ca într‑o carte de poveşti – 
Sextet „Cromatic”, Elena Neagu,  Cred că ştiu – Alexandra Vasiu, Aş 
vrea – Ştefana Cozan, Dreptul de a cînta – Gabriel Dorobanţu, Să pot 
întinde mîna – Aurel Neamţu, Şi să se facă dor – Adina Vintilă, Dragoste 
fără rost – Angela Ciochină, Răspundem toţi – Diana Chitic, Ne cheamă 
la dans tinereţea – Iolanda Grecu şi Gabriela Bînzar (Mamaia 1985), În 
sfîrşit m‑am îndrăgostit! – Nina Doroftei (Mamaia 1987), Haideţi să ne 
jucăm de‑a copiii (Mamaia 1987), Poveste de iubire (concursul TV „3 
din 10 pentru un show”) – Adrian Dospinescu, Pace pe pămînt – Sextetul 
vocal „Iaşi”, Îmi spui – Giovana Georgescu, Te iubesc, viaţă! – Irene 
Grigoraş, Album de amintiri – Aura Urziceanu, Dacă vei vedea – Marieta 
Bătrînu, Doar prin dragostea ta, Ziua şi seara – Adrian Romcescu, Mă 
rog la steaua mea, Nu ştiu ce‑a fost – Mihaela Mihăilă, O stea între zăpezi, 
Cînd iubeşti – Aurel Neamţu, Ce‑aş fi fără dragostea ta? – Zîna Roman, 
Zboară cîntecul iubirii, Vis alb, O vară în doi – Carmen Rădulescu, Iubire, 
veşnic legămînt, Rămîi, te rog, iubito!, Cîntec tînăr – Gabriel Dorobanţu, 
Ce m‑aş face fără tine? – Doina Moroşanu, Hai la dans! – Oana Puşcaşu, 
Te strig fără cuvînt – Cristian Popescu, Lacrimă, A nins, Îmi spui, Un nume 
pentru veşnicie – Angela Ciochină, Scrisoare din Iaşi – Gigi Marga, O 
floare pe zi, Stau de veghe – Cornel Constantiniu, Cîntec soarelui – Jeanina 
Matei, Cea mai frumoasă toamnă – Cornelia Vorvoreanu, Iubirea noastră 
nu are apus – Anca Parghel, Cîntecul meu – Margareta Pâslaru, Inimă, 
nu mă certa! – Titel Popovici, Îmi cîntă o vioară dorul – Nicoleta Opaiţ, 
Aşteptare – Anca Parghel, Cîntec de viaţă lungă – Octavian Huianu, Cînd 
zîmbeşte un copil – Mihaela Oancea şi Viorel Faur, Un cuvînt – Adrian 
Dospinescu, Ştiu bine – Nina Radu, Poveste de iubire – Cătălin Panaite, Am 
înţeles – Dorin Alexandru Păruş, Te aştept, nu uita!, O floare pe zi – Teodor 
Bălan, Toamna veselă, N‑am făcut nici un păcat – George Enache, Ce‑
aş fi fără dragostea ta? – Adrian Dospinescu, Magnolia – Aurel Neamţu, 
Nimeni nu‑i ca tine, Cînd amintirile – Constantin Florescu, Meleaguri 
ieşene – Formaţia Titel Popovici, Armonii de culori –  Carmen Rădulescu, 
Dragoste fără început – Aurel Neamţu, Cînd iubeşti – Dragoş Cojocaru, 
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Vino, draga mea! – Constantin Florescu, Cînd băieţii ne privesc – Doina 
Gagos, Vreau numai dragoste – Adrian Dospinescu, Tăcerea ta – Anca 
Parghel, Unde să te caut, tinereţe? (Crizantema de aur 1986), Vino, draga 
mea! – Constantin Florescu, Să pot întinde mîna – Aurel Neamţu, România 
mea – Mihaela Oancea, Al nopţii cer senin (Şlagăre în devenire) – Ritmic 
’85, Nu‑i prea tîrziu (Mamaia 1986) – Alina Mavrodin, Vacanţa de vară 
(Şlagăre în devenire) – Carmen Rădulescu, Orice cîntec – Iolanda Grecu, 
Regăsire – Elena Neagu, Anca Parghel, Haideţi să ne jucam de‑a copiii 
(Mamaia 1987) – Adrian Dospinescu.

FOLCLOR (piese pentru sextet vocal şi orchestră): Ra’a (sextet 
Cantabile), Aseară vîntul bătea (sextet Cromatic).





ILUSTRAŢII
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Antrenament la... ştrand.

Viitoarele glorii ale fotbalului şi... ale muzicii.
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Intervenind curajos.

Înaintea unui meci.
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Sărind din bară‑n bară...

Pe când visa să fie un al doilea Lev Iaşin.
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Mingea e la cel mai bun!
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Cea mai frumoasă zi...

Sabin Păutza şi Cornel Constantiniu încadrându‑i, la nuntă, pe miri,  
naşul Sile Dinicu, prieteni...
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Mimi Popovici cu soţii Dinicu.

Titel cu Sile şi Victoria Dinicu, Paul Babici (unchiul dinspre mamă al lui Titel) şi soţia 
Stela – aceştia din urmă fiind părinţii chitaristului Paul Babici.
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Cu naşii, Victoria şi Sile Dinicu...
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Titel şi naşa, Victoria Dinicu... ...şi alături de Sabin Păutza.

 

Titel cu naşul Sile Dinicu... ...şi Mimi Popovici cu părinţii.
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Mama doamnei Mimi, în tinereţe.

Dumitru Popovici (tatăl), Eugenia Popovici (mama), Neculae Popescu (tatăl lui Mimi), 
Virgil Popovici cu soţia şi copilul, Mimi şi Titel.
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Soţii Popovici în 1965... Foarte tineri, la un revelion.

Tineri şi fericiţi.
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Cu nepotul Cristian Popovici...

Peste ani... în 2005, cu strănepoatele.
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O iubire ca‑n filme.
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Vegheaţi de naşul Sile Dinicu...
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La casa părintească, cu fraţii şi strănepoatele.

Lângă Mimi, în 2009.
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În Copou.

O îmbrăţişare de o viaţă.
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Cu fina sa Codrina, în 2010.

Ultima aniversare împreună (Mimi la 67 de ani).
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Amintiri sfinte...

Mimi Popovici la mormânt, alături de Nina Cuciuc.
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Titel... solist de muzică populară!

Titel... acordeonist!
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Titel

Formaţia „Univers“, în anii ’70.
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În primăvara şi...

... în toamna vieţii...

...acelaşi Titel...
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În tinereţe...

...cu formaţia.
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Cu Diana Speranţa Spânu, Claudia Ionescu, Adrian Dospinescu, Irina Scafaru,  
Angelica Caraiman la Filarmonica din Iaşi, în 1989.

Octavian Iordăchescu, poreclit „vulpoiul“ (la mijloc) şi Titel Popovici (în dreapta),  
pe vremea studenţiei, în 1962.
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Adrian Dospinescu, alături de formaţia Titel Popovici.

Fraţii – la lucru (pe atunci Mihai era contrabasist!).
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Titel şi Iulia Glăvan la Oslo.
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Concert de Jazz.
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Cu Nicoleta Opaiţ.

Cu Cristina Spânu la TVR Iaşi.
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2008, „Blues pentru Iaşi“, cu Doina Moroşanu.

Cu Paul Babici.
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Cu Ionuţ Felecanu.

Cu Alexandru Şipa.
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Cu Nicoleta Opaiţ şi Ştefan Atîrgoviţoae.
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Cu Constantin Florescu.

Petre Geambaşu, Nina Cuciuc, Constantin Florescu,  
Titel Popovici la „Crizantema de aur“
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2008 „Blues pentru Iaşi“.
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Cristian Simionică, Angela Georgică, Mircea Verusi,  
Titel Popovici – în culise, cu prietenii.

La un club de jazz.
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Cu Şerban Georgescu.

Cu Mihaela Mihai şi Adrian Dospinescu.
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Cu Ramona Hîrţan.

Cu Marcela Buruian, la aniversarea celor 70 de ani.
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Botoşani 2009, într‑un juriu alături de Ionel Tudor şi Bogdan Pavlică (Radio România).

Cu Florian Lungu.
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Soţii Popovici cu Carmen Rădulescu şi Angela Georgică.

Cu textiera Angela Georgică.
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Titel...
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Alături de Virgil Popescu.

La Târgovişte, în 2009, „autoportret“...
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Cu Alina Mavrodin şi Teodor Vasiliu, la Târgovişte.
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Cu Dan Ardelean şi Silvia Goncear la „Crizantema de aur“.

Dansând cu o admiratoare, la gala „Crizantemei de aur“.
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Titel, în 2009...
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La Mânăstirea Hadîmbu.

În faţa Palatului Culturii din Iaşi.
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„Crizantema de aur“, 2009, felicitat de Felicia Filip...

...şi de Voicu Enăchescu.
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În clasă.

Cu Ema Alexa.
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„Blues pentru Iaşi“, 2008.

Cu Aura Urziceanu.
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Cu Cristian Popescu.
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2007, premiul I la „Crizantema de aur“, cu Nicoleta Opaiţ.
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Cu Mihai, fratele său (baterie).

2008, cu prezentatorii Cristina Spânu şi Alex Vasiliu.
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La Filarmonica din Iaşi.

Cu Dumitru Moroşanu şi Octavian Iordăchescu.
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Cu Alexandru Arşinel.

Titel Popovici, Cristian Popescu şi Traian Mocanu.
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„Blues pentru Iaşi“, cu Nicoleta Opaiţ...

...Denisa Manea...
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...şi Ştefan Atîrgoviţoae...

...aplauze, aprilie 2010.
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.



200  O CTAVIAN u RSULESCU


Sile Dinicu.
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Anda Călugăreanu. MargaretaPâslaru.

 

Aurelian Andreescu. Cornel Constantiniu.
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Adrian Romcescu.

Gigi Marga.
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Jeanina Matei.

Florin Piersic.
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Pompilia Stoian

Anca Parghel
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Angela Ciochină

Daniel Iordăchioae

Gabriel Dorobanţu
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Diana Spînu

Adrian Dospinescu

Irina Scafaru 
Marian Spînoche
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Cu Mirela Spînu la „Crizantema de aur“ 1988.

Doina Moroşanu
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Mihaela Mihăilă

Nina Cuciuc
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Ina Cristea

Aurel Neamţu
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Cristian Popescu

George Enache
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Romeo Cozma

Voicu Enăchescu

Ion Leonte
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George Enache, Mimi şi Titel Popovici, Traian Mocanu şi Alina Anghelinei.

Mimi Popovici şi Adrian Păduraru la Târgovişte.
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Pompilia Stoian şi Marian Stere la Radio România Internaţional, 2012.

Alex. Abramovici, Jean Constantin, Alex. Arşinel, Paul Babici şi Gheorghe Turda.
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Alexandru Arşinel, Giovana Georgescu, Paul Babici, Corina Chiriac şi Marius Ţeicu.

Paul Babici, Giovana Georgescu, Marius Ţeicu şi Gabriel Dorobanţu.
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O legendă a orchestrei Radio, Alexandru Abramovici (în dreapta: Paul Babici).

Corneliu Mureşanu şi Constantin Florescu.



216  O CTAVIAN u RSULESCU


Corneliu Mureşanu şi Viorel Munteanu.

Romeo Cozma, Traian Mocanu, Mimi Popovici,  
Corneliu Mureşanu şi Viorel Munteanu.



 tITEL pOPOVICI   217


Mimi Popovici, Aurel Neamţu, Giovana Georgescu, Corneliu Mureşanu...

Daniela Vlad... Corneliu Mureşanu...
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„In memoriam Titel Popovici“, 2011, Ramona Hârţan.

Constantin Florescu şi Ştefan Atîrgoviţoae la concertul omagial „Blues pentru Iaşi“.
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Romeo Cozma, Daniela Vlad, Mihai şi Virgil Popovici încadrând‑o pe Mimi, 2012.

Curcubeu pe cer la lansarea cărţii lui Titel Popovici, la Iaşi.
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COMPOZIŢII DE TITEL POPOVICI PE CD

1. Album de amintiri
2. Iubirea noastră nu are apus
3. Cîntecul meu
4. Blues pentru Iaşi
5. Ziua şi seara
6. Iubire, veşnic legămînt
7. O floare pe zi
8. Lacrimă
9. Prima iubire
10. Nu sînt rea
11. Taina primului sărut
12. Inimă, nu mă certa!
13. Florina
14. Îmi cîntă o vioară dorul
15. Bine‑ai venit la mine!
16. Te strig fără cuvînt
17. Tu n‑ai plecat
18. Ce m‑aş face fără tine
19. Ca într‑o carte de poveşti
20. Scrisoare din Iaşi
21. Magnolia

Versuri: Vladimir Bunea (1), Elisa Florescu (2), Virgil Carianopol (3), 
Angel Grigoriu şi Romeo Iorgulescu (5, 13), Pompiliu Gîlmeanu (6, 12, 
17), Gina Teodorescu (7), Angela Georgică (8, 15), Iancu Şerban (9, 20), 
Cristian Gruia (10), Igor Butnaru (11), George Coandă (14), Costel Popa 
(16), Roxana Popescu (18), Mircea Block (19), Ion Petrache (21).

Interpretare: Aura Urziceanu (1), Anca Parghel (2), Margareta Pâslaru 
(3), Orchestra Titel Popovici (4), Adrian Romcescu (5), Gabriel Dorobanţu 
(6), Cornel Constantiniu (7), Angela Ciochină (8), Aurelian Andreescu (9), 
Anda Călugăreanu (10), Pompilia Stoian (11), Titel Popovici (12), George 
Enache (13), Nicoleta Opaiţ (14), Alina Mavrodin (15), Cristian Popescu 
(16), Constantin Florescu (17), Doina Moroşanu (18), Elena Neagu (19), 
Gigi Marga (20), Aurel Neamţu (21).


