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Mã cam plictiseºte sã citesc despre dilema dacã automobilul

Mini este ºi azi autentic britanic. Mini este construit la

Oxford, Rolls-Royce-ul este asamblat la Goodwood; ambele

sunt deþinute de BMW ºi, dacã vã uitaþi cu atenþie, se vede.

Dar, fireºte, ambele vor sã spunã cã sunt britanice. Poate cã

sunt, însã, fãrã îndoialã, au un puternic accent german. Nici

Bentley, asamblat la Crewe ºi deþinut de VW, nu este chiar

atât de britanic. Este plin de componente identice cu cele

ale automobilului care constituie mândria firmei VW,

Phaetonul. Jaguar Land Rover, deþinut de Tata, este în

continuare britanic? Ideea cu aceste automobile este cã toate

încearcã, ºi se pare cã reuºesc oarecum, sã fie britanice. Fãrã

îndoialã, pun accentul pe tradiþie.
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Dar Peugeot 107 ºi Citroën C1? Sunt ele franceze? Este
Toyota Aygo japonezã? Dincolo de aparenþã sunt, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, acelaºi automobil ºi sunt
toate construite în Republica Cehã… în aceeaºi fabricã.

Unele automobile cu adevãrat reprezentativ britanice
produse de Aston Martin – o companie deþinutã întâmplãtor
de un consorþiu kuweitian ºi condusã de un german – sunt
construite în Austria. Nimeni nu vorbeºte despre asta.
Slovacia produce mai multe automobile pe cap de locuitor
decât oricare altã þarã din lume, dar nici despre asta nu
vorbeºte nimeni.

Într-o epocã în care companiile transnaþionale produc
orice oriunde, într-un moment în care nimeni nu ºtie cu
adevãrat de unde provin majoritatea lucrurilor, nouã, în
calitate de consumatori, încã ne place sã credem cã lucrurile
pe care le preþuim provin de undeva – dintr-un loc anume.
Ne place sã avem impresia cã provenienþa este o garanþie a
calitãþii, cã aceasta ne confirmã ideile preconcepute despre
tehnologia germanã, sau elanul spaniol, sau stilul italian, sau
flerul francez, ori, probabil cel mai frecvent, despre alimente
preparate cu ingrediente locale – iar adeseori aºa se ºi
întâmplã. Astfel, probabil fiindcã tot ceea ce atingem
provine de pretutindeni, în mod paradoxal, tânjim tot mai
mult dupã autentic ºi dupã un loc de provenienþã.

Nu departe de locul în care trãiesc în Anglia, pe Valea
Tamisei, existã o fermã unde, în timpul unui sezon care
dureazã foarte puþin, creºte sparanghelul. Cum începe
sezonul, mergem degrabã acolo sã culegem cât de mult
putem, apoi invitãm o mulþime de prieteni sã-l mâncãm
împreunã. Apoi le spunem în treacãt: „Vã place
sparanghelul? L-am cules ieri de pe un câmp de-aici, din
apropiere. Da, e sparanghel adevãrat, de Oxfordshire.”
Fireºte, toþi sunt încântaþi. Autenticitatea este ceea ce îi
cucereºte. E din zonã, e proaspãt ºi l-am cules cu mâinile
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noastre. ªi toatã lumea are un sentiment plãcut fiindcã
sparanghelul nu a provocat emisii de carbon pentru a ajunge
aici, este sustenabil, ecologic ºi are toate celelalte însuºiri
pozitive la care v-aþi mai putea gândi. 

Aºadar, când putem, insistãm mereu pe proveninþã.
Supermarketurile ºi magazinele noastre alimentare
specializate sunt pline de produse care se deosebesc în
primul rând prin provenienþã: fructe, brânzã, carne de vitã,
de miel, de porc, de pasãre, sãpun, cosmetice, toate –
„Cultivat în…”, sau produs cu ingrediente „cultivate în…”.

Apoi existã pieþele fermierilor, care aduc consumatorului
urban fructe, legume, peºte ºi carne direct de la þarã. Fireºte,
te aºtepþi ca acestea sã existe în localitãþile mici de provincie
sau chiar în unele oraºe, dar ele sunt absolut pretutindeni, în
fiecare sãptãmânã. În fiecare duminicã existã o piaþã a
fermierilor chiar lângã acel elegant, stilat, animat, în vogã
Marylebone High Street din zona centralã a Londrei, la
numai câteva strãzi de magazinul universal Selfridges… ºi este
autenticã. Existã apoi o alta, Borough Market, practic vizavi
de Turnul Londrei. Borough Market este atât de vestitã – nu
numai datoritã alimentelor proaspete, dar ºi a cafenelelor, a
restaurantelor pop-up ºi a celorlalte facilitãþi pentru
gurmanzi –, încât a devenit o atracþie turisticã importantã.

ªi nu este vorba doar despre Londra. Cum nu este vorba
doar despre Marea Britanie. Sau doar despre Europa ori
Statele Unite (existã o asemenea piaþã în Santa Monica, chiar
în centrul conurbaþiei Los Angeles). De fapt, una dintre cele
mai mari ºi mai atrãgãtoare pieþe de fermieri la care am fost
vreodatã este cea de la Fremantle, în vestul Australiei.

De ce au un succes atât de mare? Pentru cã sunt
autentice, sau aºa par a fi. Între noi, consumatorii, ºi cei care
ne aduc produsele pare sã nu existe nicio barierã. Le-au
cultivat, le-au pescuit ori le-au crescut, tãiat ºi tranºat, iar
acum stau în spatele unei tarabe ºi le vând. ªtim de unde

Capitolul 1
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provine marfa, ori credem cã ºtim. Autenticitatea înseamnã
provenienþã. Nu numai cã are un gust plãcut, dar ne creeazã
ºi o stare de bine. Facem ceea ce se cuvine atât pentru noi,
cât ºi pentru planetã. 

Desigur, autenticitatea a fãcut întotdeauna parte din ceea
ce noi, consumatorii, ne-am dorit, dar nu ca acum. Ceva se
schimbã, iar unii dintre noi sunt tot mai pretenþioºi. Este
inevitabilul paradox: cu cât globalizarea se extinde, cu atât
mai mult apreciem specificul local ºi autenticul… sau ceea ce
presupunem cã este autentic. Este o tendinþã ce a fost
reperatã, în special de cãtre companiile antreprenoriale
mici. În schimb, cele mai multe companii mai mari au fost
luate prin surprindere. 

Gândiþi-vã, de exemplu, la cereale. Am în faþa mea, acum
când scriu aceste rânduri, douã cutii de cereale pentru micul
dejun, Kellogg’s ºi Dorset Cereals. Ambalajul de Kellogg’s
este un exemplu tradiþional reprezentativ de branding
pentru bunuri de consum cu miºcare rapidã – zgomotos,
îndrãzneþ, plin de afirmaþii nefondate ºi exagerate,
repetitive, aproape caraghioase, dar destul de agreabile ºi,
fireºte, foarte familiare pentru noi. Toþi am crescut cu aºa
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ceva. „Kellogg’s – o sursã de vitamina D – ajutã la fortifierea
oaselor” repetat ici-colo, alãturi de o mulþime de lucruri
similare rãspândite pe tot ambalajul multicolor. Desigur,
textul publicitar este puþin tendenþios ºi derutant. Adeseori
se întâmplã aºa. Face parte din tradiþie.1

Alãturi de acesta se aflã Dorset Cereals – „cinstite,
gustoase ºi adevãrate” – într-o cutie de carton sobru,
maro-închis. Dorset Cereals este tot un exemplu clasic de
ambalaj, dar aparþinând noului val. Este simplu, aproape
auster ºi modest. Textul reclamei, în mod intenþionat
autodepreciativ, este destul de hazliu, iar ambalajul pune
accentul pe autenticitate ºi provenienþã. 

Autenticitatea o gãseºti oriunde te uiþi, mai ales în
domeniul alimentelor ºi al bãuturilor. Berea adevãratã revine
ºi ea la modã. Desigur, lichidul carbogazos, amãrui, care este
produs în întreaga lume, dominã încã piaþa, dar, în Statele
Unite, Samuel Adams din Boston ºi sute de alþi producãtori
artizanali de bere au un impact mare. La Londra, Shoreditch
Blonde ºi Camden Hell’s Lager îmbinã elementul
autenticitãþii cu cel al provenienþei ºi ambele vin din zona
centralã a Londrei, unde îºi desfãºoarã activitatea toate
micile ateliere de design specializate în jocuri video. Chiar ºi
chipsurile, în mod tradiþional o gustare plinã de tot felul de
gunoaie sintetice ºi care dau dependenþã, par sã fi fost
influenþate de tendinþa de autenticitate. E vorba de puritate,
de folosirea unor ingrediente nemodificate ºi de lipsa
E-urilor. Pasãmite, chipsurile Burts din Devon („natural
delicioase”) „aprovizioneazã cele mai bune restaurante din
Paris”. Citez din descrierea pe care o fac producãtorii: „aici,
în inima Devonului,… facem chipsuri minunate folosind
doar cele mai bune ºi mai proaspete ingrediente naturale”.

Brandurile autentice provin de pretutindeni, dar acestea
trebuie sã se bazeze pe proveninenþã. L’Occitane nu doar cã
este din Franþa, ci ºi provine dintr-o anumitã regiune –
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