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ARGUMENT 
 
 

    De fiecare dată când ajung în Catane, 
la început mă bucur,  

apoi mă întristez,  
iar când plec am sufletul ţăndări.  

Autorul 
 

 
 S-au adunat ani buni de când Petrică a lu’ Fănaie – pe 
numele lui Bălan Şt. Petre – fostul preşedinte al C.A.P.-ului, 
plecat în rândul drepţilor în toamna lui 2005, mi-a dat, scris de 
mână, „Istoricul comunei Catanele judeţul Dolj”, scris de 
părintele Tudorică în anul 1939. Această scriere, până la 
desfiinţarea comunei, a fost păstrată în Primăria Catanelui, iar 
acum ajunsese de izbelişte prin dulapurile Primăriei Negoi de 
unde o recuperase cu destul timp în urmă. 
 „Istoricul” părintelui Tudorică este de fapt un rezumat al 
„Monografiei” învăţătorului cătănean Ştefan Tuţescu care cu 
osârdie a scos la lumină din negura vremurilor documente ce 
atestă că „încă de la văleatul 7007 (1499) Mânăstirea Govora din 
judeţul Vâlcea stăpânea moşia Strâmba” – Catanele de astăzi – şi 
vine cu documentaţia până în anul 1908, an în care lucrarea vede 
lumina tiparului la Craiova; iar de aici şi până în anul 1925 
părintele merge pe documentele existente în arhiva Primăriei 
Catane şi pe tradiţia orală; iar din 1925, când a fost hirotonisit ca 
preot al satului, şi până în 1939, narează evenimentele trăite pe 
viu, nemaifiind nevoit să apeleze la niciun înscris. Eu, potrivit 
înţelegerii cu Petrică a lu’ Fănaie, trebuia să aduc istoria satului 
la zi, pentru ca negura timpului şi praful uitării să nu acopere 
evenimentele petrecute în Catanele care a supravieţuit 
profundelor transformări de la jumătatea secolului al XX-lea; dar 
multe şi destule au fost necazurile care nu mi-au dat răgazul să 
duc la bun sfârşit înţelegerea dintre noi. 
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 Prin 2006, mergând la primăria de curând întoarsă în sat, 
proaspătul primar, Ghiţă a lu’ Ioniţă Spăimuş, îmi arată o 
monografie a „Comunei şi a şcolii Catane”, scrisă de profesorul 
Petre Ţuncu, originar din Gorj, dar slujitor al şcolii din Catane 
vreme de peste 40 de ani. Şi această lucrare, până în anul 1908, 
se alimentează tot din monografia lui Ştefan Tuţescu, după care 
apelează şi Domnia Sa la arhiva primăriei, a şcolii şi la tradiţia 
orală până în anul 2004 când este definitivată lucrarea. 
  Oricine se apleacă asupra acestor două scrieri şi chiar 
asupra celor zise de Ştefan Tuţescu observă cu uşurinţă că sunt 
lucrări de cercetare cu un pronunţat caracter ştiinţific, care 
înregistrează documente şi date atingătoare la istoria cătănenilor, 
fără niciun cuvânt despre viaţa satului, datinile şi obiceiurile 
acestuia sau îndeletnicirea oamenilor dincolo de munca 
câmpului. Părintele Tudor face o referire de doar 11 rânduri 
scrise de mână despre „Arta casnică a femeilor”. 
 Precizez că în osteneala mea nu voi face nicio referire la 
evenimentele înregistrate de cele trei lucrări (menţionez că n-am 
reuşit să cunosc scrierea lui Ştefan Tuţescu decât din 
monografiile pomenite) pentru că autorii lor au făcut-o cu 
prisosinţă şi deci eu, în consecinţă, mă voi uzmi, pe cât mă ajută 
ţinerea de minte, să las celor care vor veni după mine mărturia 
unui pumn de noroi cu ochi, luat de la Bâltanu şi uscat pe scările 
prăvăliei lui Dumitrică Bălănescu în văzul lumii, de unde, cu 
privirea dilatată şi sufletul gâlgâind de emoţie a fost de faţă, 
totdeauna nechemat, şi de multe ori încurcând, la mai toate 
botezurile, cununiile ori slujbele de înmormântare, precum şi la 
cele ce se petreceau în primăria de alături. Crescut în buricul 
satului, peste drum de biserică şi lângă primăria unde se 
consumau evenimentele majore ale cătănenilor, de multe ori a 
auzit problemele grave ale ţăranului român de la mijlocul 
veacului XX, de care şi oamenii din Catane au avut parte cu vârf 
şi îndesat.  
 Dacă ar fi văzut lumina pe una din uliţele satului, cu 
siguranţă n-ar putea vorbi decât despre ce s-a petrecut în 
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imediata lui apropiere şi nimic despre ce se întâmpla în inima 
Catanelui. Osteneala mea va continua „Istoricul” părintelui 
Tudorică, fără să mă mai opresc asupra celor trei secole de 
procese cu călugării de la Govora şi poruncile domneşti, ori 
asupra schimbării numelui satului din Strâmba în Catane şi nici 
asupra durerilor pricinuite de cel de-al doilea Război Mondial 
care a secerat peste 50 de vieţi în floare şi din satul în care eu am 
văzut lumina zilei, pentru că a făcut-o profesorul Petre Ţuncu şi-
a făcut-o bine. Efectiv, mă voi strădui să las posterităţii imaginea 
reală a ţăranului din Catane de după cel de-al doilea Război 
Mondial sprijinindu-mă pe documentele din arhiva destul de 
răvăşită a primăriei, dar şi pe memoria colectivă şi tradiţia orală 
a satului care nu este deloc de neglijat. 
 Evenimentele nu le voi înregistra strict cronologic, ci vor 
fi evocate aşa cum îmi vin în minte, dar absolut adevărate şi cu 
oameni care au fost reali, în carne şi oase. Limba folosită va fi 
cea vorbită în Catane, iar numele oamenilor vor fi cele cunoscute 
de toată lumea, nu cele trecute în acte. Mărin Bică este unul şi 
acelaşi cu Marin Cotigă, dar puţini îl ştiu aşa; la fel Ştefan 
Neamţu care este Pop ori Ioniţă Trandafir care este Bălan şi 
exemplele sunt cu zecile. Pentru evocarea întâmplărilor şi 
evenimentelor, a datinilor şi obiceiurilor la care am participat, 
mie nu-mi trebuie niciun document, pentru că totul e scris în 
sufletul meu.  
 Fără rugămintea lui Petrică a lu’ Fănaie, insistenţele 
soţiei, profesor Jana Bălănescu, şi imboldul lui Ghiţă a lu’ Ioniţă 
Spăimuş, actualul primar al comunei Catane, cele văzute, auzite 
ori trăite de Ştefan, pentru mulţi Fane, Fănică ori Fănel a lu’ 
Dumitrică, ar fi plecat odată cu el, lăsând urma păsării în zbor şi 
a peştelui în apă. Şi ar mai fi un argument: faptul că sunt operat 
pe inimă iar vârsta alunecă spre 70 de ani şi nu mai am prea mult 
până mă voi duce pe drumul cel lung şi fără de întoarcere la 
capătul căruia mă aşteaptă mama, Ştefana, din 1947, iar tata, 
Dumitru, din 1985. 

Autorul 



 11

 
CHIABURIA 

 
 Dacă s-ar face Strâmba cerneală şi toată Valea Dunării 
hârtie, iar eu aş mai avea încă două vieţi, tor nu mi-ar ajunge 
timpul să scriu despre patimile şi chinurile de care au avut parte, 
între anii `47-`60, oamenii din Catane care au fost trecuţi de mai 
multe ori prin furcile caudine ca să se treacă la colectiv. Cei care 
au trăit în acele vremuri de groază şi astăzi, după o jumătate de 
veac, au o strângere de inimă când deapănă durerile acelor 
timpuri de teroare, întreţinută zi şi noapte de teama ridicării sau 
deportării. Totul a fost ca un foc sau ca o apă din calea cărora n-
ai cum să te fereşti, oricât ai vrea şi te-ai strădui. 
 Viaţa satului care începuse să-şi vindece rănile 
războiului, să se aşeze şi să se liniştească a fost făcută ţăndări în 
noaptea când a fost ridicată familia lui Alecu Mitrănescu. Oricât 
de rău intenţionat şi nedrept ar fi cineva, nu poate trece sub 
tăcere sau şterge cu buretele drama familiei Mitrănescu, 
spulberată în cele patru zări în noaptea de 1 spre 2 martie 1949, 
când Costică Badea, ajutat de securitate şi de tovarăşii de roşu de 
la raion şi regiune, au aruncat în drum toţi membrii familiei, doar 
cu ce a fost pe ei. O scurtă prezentare a istoriei familiei 
Mitrănescu e justificată din mai multe puncte de vedere:  

1. Prin chiar titlul cărţii „Istoria uitată a unui sat de la 
Dunăre – Catane”. 

2. Nu mulţi mai sunt astăzi în Catane cei care ştiu ceva 
despre această familie pe care, datorită îndoctrinării comuniste, o 
consideră adusă de vânturi în Catane unde, printr-o exploatare 
cruntă, înşelăciune şi fraudă, a ajuns să deţină întinse suprafeţe 
de pământ. 

3. Istoria acestei familii se împleteşte vreme de un secol 
cu cea a Catanelui, iar de prin 1900 până la arestarea din 1949 
este osia în jurul căreia se învârteşte viaţa satului Catane. 

4. Tradiţia orală a satului şi cei câţiva bătrâni care mai 
există vorbesc despre contribuţia familiei Mitrănescu la 
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propăşirea Catanelui. Când s-a refăcut biserica, satul a împrumu-
tat bani de la stat, iar Ion Mitrănescu i-a plătit în rate a câte 600 
de lei lunar; la ridicarea şcolii a contribuit cu un car de grâu, iar 
la construirea primăriei a suportat un sfert din costul construc-
ţiei. Însă cel mai mare bine făcut cătănenilor este moara pe val-
ţuri, existentă şi astăzi, şi, dacă nu venea al doilea război şi co-
munismul, Catanele ar fi avut şi spital ridicat pe cheltuiala boie-
rului Alecu Mitrănescu, unde spera să fie doctoră nepoata sa 
Janeta. 

5. Evocarea, fie şi în fugă, a familiei Mitrănescu este şi 
un act de reabilitare morală şi de recunoaştere a meritelor acestei 
familii atât de urgisită de către regimul comunist. 
 Informaţiile şi datele despre familia Mitrănescu mi-au 
fost furnizate de către învăţătorul Traian Mihăilescu, 83 de ani, 
Florică Durlă, 80 de ani, şi de către doamna Janeta Udrea, 
nepoata lui Alecu Mitrănescu, care, pe lângă informaţiile orale, 
mi-a pus la dispoziţie şi broşura, de 20 de pagini, intitulată „Din 
viaţa lui Ion Mitrănescu din comuna Catane – Dolj”, scrisă de el 
însuşi în decembrie 1938. Doamna Udrea a avut şi nenorocul să 
fie participantă, pe viu, la toate acţiunile de distrugere a familiei 
sale de către „tovarăşii” care au trecut prin foc şi sabie toată 
fruntea satului românesc, inclusiv a Catanelui.  
 Veche familie de olteni, cu adânci rădăcini în Valea 
Dunării, a descins în Catane din Poiana Mare unde a vieţuit 
Ghiţă Bojin, însurat cu Anica, sora lui Ion ăl Mare, eroul 
cunoscutei balade care-i poartă numele. Sătui de „hrăpitorul” 
serdar Călin Curcă şi de fărădelegile lui, care ţinea sub călcâi 
„Pleniţa cu vinurile şi Poiana cu fânurile” pe care le-a sărăcit cu 
dările şi clăcile, cei doi cumnaţi, ajutaţi de nişte nepoţi, pun la 
cale uciderea serdarului pe care l-au surprins în casa Mariei 
Văduva şi, cum cel care, în acele timpuri ucidea un om, 
indiferent de motiv, era considerat un criminal, iar cel care 
omora sute, erou, cei care şi-au luat răspunderea de a scăpa 
satele de lăcomia serdarului Călin şi-au petrecut luminile ochilor 
condamnaţi la ocnă pe viaţă. Anica, sora lui Ion ăl Mare, 
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considerându-se văduvă (condamnarea la ocnă fiind echivalentă 
cu moartea), se mărită în Catane cu Ilie Sârbu, aducând cu ea şi 
un copil de 7 ani, Mitran, de unde şi numele Mitrănescu, care la 
vârsta de 26 de ani, după ce învaţă cojocăria, se însoară cu 
Stanca, unicul copil al lui Marin Ghinea şi al Dobrei, get-beget 
cătăneni, familie cu stare care ţinea multe vite şi avea 4-500 de 
pogoane de pământ „între apa Căcata şi Lunga”. Socotind după 
anul însurătorii, 1860, când avea 25-26 de ani, înseamnă că e 
născut în 1834-35, iar tată-său Ghiţă Bojin, împreună cu unchiu-
său Ion ăl Mare, l-au ucis pe Călin „hrăpitorul” în jurul anilor 
1840-1842. Din această căsătorie au rezultat 4 copii, dar n-a 
ajuns la vârsta senectuţii decât al doilea, Ion, născut în 1862. 
Mitran Cojocaru s-a stins din viaţă în 1900 la vârsta de 70-71 de 
ani. Ion s-a dovedit un copil cu aplecare spre carte, pentru că în 
1870, când a fost dus la şcoală, citea şi scria „alfabetul în regulă” 
şi a sărit peste etapa „băncii de nisip”, având de la început „tabla 
de piatră, iar spre primăvară a fost dat la hârtie”. Învaţă cu sârg 
pentru că dorea cu toată fiinţa să devină notar, lucru care se 
întâmplă după ce-şi termină ucenicia în primăria Siliştea Crucii. 
Între anii 1880-1895 este notar la Afumaţi, Băileşti, din nou la 
Afumaţi şi în sfârşit la Catane.  
 În 3 decembrie 1883 se însoară cu Stana, fata lui Florea 
Tică Bereanu din Amzuleşti, pe care „a ales-o pe prestelcă” (pe 
vremea aceea fetele se îmbrăcau cu haine făcute de ele şi era 
uşor să deosebeşti o fată harnică şi pricepută de una leneşă şi 
nepricepută). Din această căsătorie au rezultat 13 naşteri. 5 copii 
în viaţă: Alexie, Elena, Augustina, Iulian şi Vasilica, iar 8 au 
murit la vârste cuprinse între 4 zile şi 4 ani. Toţi cei rămaşi în 
viaţă au ajuns de izbelişte după 1948, din cauza „tovarăşilor” din 
Catane, de la raion sau regiune. Iulică Mitrănescu, din mare 
boier la Urzicuţa, renumit pentru herghelia de cai şi pentru 
iazurile cu peşte, ajunge căruţaş în depozitul de lemne Cernele 
de lângă Craiova. Alecu Mitrănescu din Catane, după ce face în 
două rânduri puşcărie a câte 5 ani, din motive politice, ajunge să 
aibă grijă de cimitirul satului. Moare sărac lipit în casa lui 
Aurică Predoi, în vara lui 1968. Este înmormântat de Florea şi de 




