De-a viața ascunselea: Paula Ungureanu
Situația de comunicare
Data difuzării interviului: 28 august 2019;
Locul înregistrării: în cadrul emisiunii De-a viața ascunselea;
Participanți: R: Florentina Fântânaru, 46 de ani, realizator TV;
P: Paula Ungureanu, 40 de ani, portar al echipei naționale de handbal a României;
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=CuNB5zHFES4&t=304s (minutele 0-5)
Transcriere realizată de Adina-Ionela Obreja (anul I, Litere)

R: <R doamnelor și domnilor↑ sînt florentina fântânaru↑ bun venit.> ASTĂZI în fața
dumneavoastră o <MARC multiplă> campioană↑ ((trage aer în piept)) FORȚA CURAJUL și
determinarea ei au transformat-o într-o <MARC legendă.> <R CE SIMte când apără poarta de
handbal↑ CE-i povestește fiului ei despre CURAJ. care a fost <MARC meciul> pentru care a
bătut mai tare:: inima:↑ și cum ar vrea să motiveze noua generație↑ pentru a avea mai multă
hotărâre#> ȘI <MARC încredere↑> ne spune # paula ungureanu↑ <R CEA MAI BUNĂ portăriță
de handbal din românia↑> DE CURÂND# la rapid bucurești↑ bun venit↓ paula.
P: <Z bine v-am găsit↓>
R: AH. am emoții pentru că: # <R așa cum spunea:m:># te precede legenda↓ ((râde))##
P: mulțumesc↓
R: cred că e:: pe undeva:: sentimentu’ <MARC cunoscut> dar și:# necunoscut. puțină indiferență
așa↓ pentru că UN OM # nu↑ adevăra:t↑# o legendă adevărată <MARC nu are ifose↑ nu are:
mofturi># nu↑
P: <Z da:↓ vă mulțumesc pentru:: ((reporterul râde)) îți mulțumesc pentru: cuvintele
frumoase↑> ((inspiră)) într-adevăr nu↑ nu mă simt o legendă↑ mă simt un om simplu↑ un om
care: efectiv s-a: s-a bucurat de ceea ce::# ((inspiră)) ce i-a dat dumnezeu și de acel HAR șiacela de a fi sportivă și de a juca handbal.
R: și noi de câte ori ne-am bucura:t de ceea ce TU ne-ai oferit↓ de ceea ce TU ne-ai
dat↓((inspiră)) <R dar vreau să te întreb ce așteptări ai> # de la RAPID <R [scurt așa↓ nu intrăm
în detalii↑>
P: [ă:# da↓ scurt↓ nu intrăm în detalii↑ este un NOU: început pentru mine↓ o MARE provocare↓
pentru că ## este: ALTCEVA ((inspiră)) față de ceea ce am fost eu obișnuită↓ și:# efectiv #
îmi doresc ă: ((inspiră)) să: arăt tineretului și colegelor [mele
R: <P așa>
+P: mai tinere să: să le_arăt din experiență↓ și să dau din experiența mea pentru: # pentru a le
motiva pentru: viitor.

R: [<P așa așa să fie.> <F da’ PAULA> vreau să te întreb acum ## când ai făcut↓ sau când ai
învățat să faci tu <MARC șpagatu’> pentru că: # ((râde)) <@ ÎL FACI și încă bine de tot> și încă
# în <MARC poarta# de handbal.>
P: da. de:: mic copil. pentru [că
R: [așa
P: ## am fost la gimnastică↑ [părinții mei
R: [am înțeles
P: da↓ m-au dus la gimnastică de: de mic copil↓ ((inspiră)) și:: am făcut ă:: gimnastică:
artistică↑ ((inspiră)) însă: la un moment dat m-am lungit foarte foarte mult↓ am crescut foarte
mu:lt↓ [și:
R: [tu ai ajuns la unu optzeci și optzeci și [trei nu?
P: [optzeci și doi# optzeci și doi
R: [și doi
P: + și:: m-au repartizat spre ritmică↑ gimnastică rit[mică↑
R: [a:: am înțeles (xx)
P: [însă acolo <Z da nu mi-a nu mi-a plăcut>
R: <Z [acolo energia ta nu a fost [compatibilă nu↑>((râde))
P: <Z [nu↑ nu↑nu nu și> și ușor_ușor m-am [m-am retras.
R: [<P am înțeles.> DA’ # uite mă gândeam așa↓ că <MARC mama> TOTUȘI fiind mamă cu
patru copii↑ da↑ tu mai ai două surori și_un [frate↓
P: [exact
+R: cu toate astea: nu (x) cu treburile până peste cap↑ a avut TIMP↓ nu↑ să se gândea:scă că
uite: poate# <P paula ar trebui să# meargă:> la SPORT. să-mi DUC copilul sau# [nu↑
P: [exact.
R: să facă↑ asta
P: pentru pentru mine mama este_o eroină
R: o EROINĂ
+P: pentru că da↓ a crescut ă:: patru copii
R: [O PUPĂM pe mama o îmbrăți[șăm și-o felicităm↓
P: o iubesc (x) mulțumim.
R: AICI avem o fotografie↓ nu↑# cu voi↑
P: ă: da cu mine:: ((râde)) <@ la botez>
R: <@ cu tine bebeluș>

P: da. da. da. deci ă: pentru noi mama:: este totul↑ este universul nostru și mulțumim dun
bunului dumnezeu că# că ne-a ales: și: ne-a îndrumat spre spre mămica noastră dragă.
R: deci PRACTIC ea: te-a luat de mână:↑﬩ ai mers cu mama sau cu tata↑ la la gimnastică [când
ai fost prima dată
P: [la gimnastică↑ împreună. deci am [mers
R: [așa
+P: împreună: toți trei. și: de_acolo singurică↓ [știți cum era↑
R: [<@ restul e [istorie cum se zice>
P: [da↓ da↓ e istorie. da.
R: nu.da’ m: părinții s-au gândit ca și ceilalți să facă:: nu↑ FRATELE SURORILE să faceți toți
sport↑# [sau numai tu ai făcut↑
P: [nu.# am﬩ ă: să știi că inclusiv fratele meu↓ <R ușor_ușor↓ nu știu↑> știi cum era înainte↓
pe vremuri ↓în fața blocului↓ ne strângeam care mai de care se lăuda cu ce sport [cu ce
R: așa e
+P: practică↑ cu ce ne jucăm↓ <R că efectiv era o joacă pentru noi↓> ((inspiră)) și:: # singura
din familie care până la urmă am performat am fost [io
R: [așa e tu te-ai ținut
P: fratele a mers cu fotbalu’↑ sora mijlocie handbalu’↑ și cea mică volei. a făcut volei de
performanță [însă﬩
R: [[GROZAV că [TOȚI ați făcut spo:rt
P: [da↓ tot la un moment dat↓ da↓ viața i-a îndrumat spre [spre alte căi↑
R: [(x)
+P: și sunt singura care a rămas în această lume a sportului.
R: DA’ spune-mi paula: CINE este <Z <MARC lena brebeanu>>
P: doamna lena este: prima mea antrenoare↑ este antrenoarea pentru care voi fi: veșnic
recunoscătoare↓ pentru că:: doamna lena↑ <MARC efectiv> m-a m-a propulsat în această lume a
handbalului. ((sunet nazal))
R: am înțeles deci [de_acolo↑ de la flerul ei↑
P: [și da↑ dânsa m-a m-a ﬩ EXACT. EXACT. exact. flerul dânsei↑ pentru că ea m-a descoperit
și efectiv doamna lena m-a# m-a trimis în poartă:.
R: <P te-a trimis în poartă↓[da>
P: da.

+R: eu am o fotografie. o fotografie mai <MARC recentă.>((inspiră)) aș vrea să ne uităm la
fotografia asta pentru că sunt convinsă că # tu ții la fotografia asta↑ pentru că # pentru că IATĂ
((pe ecran apare o fotografie))

