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Boa pergunta

Mentre tutto il mondo cerca
forme adeguate per riprendere
attività e servizi e, così,
sopravvivere non solo alla
pandemia del Coronavirus ma,
anche, ai suoi terribili effetti
sull’economia e sulle finanze
delle persone, ha senso, senza
dubbi, la domanda indirizzata
all’ambasciata ed ai consolati
italiani che operano in Brasile:
Perché non risolvere la “fila della
cittadinanza” tramite internet?
La domanda dell’Intercomites,
l’organo che rappresenta
i Comites - ‘Comitati degli
Italiani all’Estero’ del Brasile
è pertinente anche perché,
secondo quanto si diffonde
(si vedano pagg. da 8 a 11), il
Consolato Generale d’Italia a San
Paolo lo sta già facendo. Senza
mettere a rischio la salute dei
funzionari consolari o degli utenti
- un’iniziativa che sta venendo
elogiata pubblicamente. Il
riconoscimento della nazionalità
per diritto di sangue non
dipende dai contatti personali;
è una questione essenzialmente
documentale. Buona Lettura!☑

Enquanto o mundo inteiro
procura formas adequadas para
retomar atividades e serviços e,
assim, sobreviver, não apenas à
pandemia do coronavírus, mas
também a seus terríveis efeitos
na economia e nas finanças
das pessoas, faz sentido, sim, a
pergunta endereçada à embaixada
e aos consulados italianos que
operam no Brasil: Por que não
atender a “fila da cidadania”
através da internet? A pergunta
do Intercomites, o órgão que
representa os Comites - 'Comitati
degli Italiani all'Estero' do Brasil
é pertinente até mesmo porque,
segundo se divulga (ver págs. 8 a
11), o Consulado Geral da Itália em
São Paulo já está fazendo isso. E
sem colocar em risco a saúde dos
funcionários consulares ou dos
usuários - uma iniciativa que está
sendo elogiada publicamente. O
reconhecimento da nacionalidade
por direito de sangue independe de
contatos pessoais; é uma questão
essencialmente documental.
Boa leitura! ☑
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LA NOSTRA COPERTINA - Con
la copertina di questa edizione
rendiamo omaggio al pescatore
italo-brasiliano Carlos Henrique
Iotti e sua moglie Anna Tscherdantzew, nelle acque del “Saint
Johns river”, nello Stato della
Florida, Stati Uniti. È da lì che
ultimamente Radicci “beve”
ispirazione. (Foto concessa
dallo stesso Iotti). ☑
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NOSSA CAPA - Homenageamos com a capa desta edição
o pescador ítalo-brasileiro
Carlos Henrique Iotti e sua
esposa Anna Tscherdantzew,
molhados nas águas do “Saint
Johns river”, no Estado da
Flórida, Estrados Unidos. É de
lá que Radicci bebe inspiração,
ultimamente. (Foto cedida pelo
próprio Iotti).☑
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Il ritorno
di
Di
Venezia
L’ANNUNCIO DEL RITORNO DI
SALVATORE DI VENEZIA COME CONSOLE
GENERALE D’ITALIA A CURITIBA,
PUBBLICATO IN ESCLUSIVA DALLA
RIVISTA INSIEME IL 5 GIUGNO, È STATO
ACCOLTO POSITIVAMENTE DALLA
COMUNITÀ ITALIANA DEGLI STATI DI
PARANÁ E SANTA CATARINA. DI VENEZIA
TORNA DOPO UN PERIODO DI MOLTE
LAMENTELE E CRITICHE ALL’OPERATO
CONSOLARE DI UN FUNZIONARIO
DEL GOVERNO ITALIANO CHE SI È
DIMOSTRATO CHIUSO AL DIALOGO E
POCO PERMEABILE ALLE CRITICHE,
AL PUNTO DI RICORRERE ALLA
CENSURA ED AL BOICOTTAGGIO
DELLA STAMPA E NEI CONFRONTI
DEL COMITES - FATTO INUSUALE
FINO AD OGGI E CHE GLI
HA FATTO TERMINARE IN
ANTICIPO IL SUO INCARICO.
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“M

i fa molto piacere ritornare tra tutti voi! Ci
sentiamo presto!) Vi abbraccio”. Così, alternando italiano e portoghese, l’ex console d’Italia a Curitiba, Salvatore Di Venezia,
ha risposto all’email il 5 giugno, data in cui lui stesso ha appreso
la notizia della sua rinomina, probabilmente già da settembre, allo
stesso posto che aveva occupato nel periodo dal 2010 al 2014. Ad
alcuni amici intimi, come l’avvocato Walter Petruzziello, appena
avuta la notizia, ha telefonato. “Sono contento”, ha detto Petruzziello che, sostenendo una “mancanza di interlocuzione” con l’attuale console, Raffaele Festa, lo scorso novembre si era dimesso
dalla presidenza del Comites - ‘Comitato degli Italiani all’Estero”.
La notizia ha rallegrato molti che hanno manifestato ciò sui social network. “Sia benvenuto” - ha scritto, per esempio, l’internauta Inez Fagundes, aggiungendo che “Questo consolato ha bisogno
di un cambiamento, in particolare nel buon umore”. L’ex-deputato
Fabio Porta si dichiarava molto felice, mentre un altro consigliere
del Comites, l’avvocato Elton Stolf - uno dei più importanti critici
del console Festa, arrivando pubblicamente a fare campagna per
il suo allontanamento - aggiungeva che “ritornano con lui [Di Venezia] il dialogo, il rispetto ed il buon senso nella nostra circoscrizione”, anticipando, allo stesso tempo, suggerimenti per la prossima gestione.
Napoletano di nascita, Di Venezia conosce il Brasile fin da quando ha lavorato presso il Consolato di San Paolo, ancor prima di dirigere il Consolato di Curitiba, all’inizio del 2010, scommettendo
sulla collaborazione di tutta la comunità come chiave per il successo del suo lavoro.
Erano altri tempi, c’era in evidenza la “task force” della cittadinanza, nella cui fila aspettavano, solo a Curitiba, secondo i registri
di Insieme dell’epoca, circa 15.000 interessati al riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue. Non c’era il pagamento
della “tassa della cittadinanza” e Di Venezia sognava di cambiare
la sede del consolato a causa della mancanza di una struttura di
ricevimento della comunità e, anche, di semplificazione delle procedure per accelerare i servizi prestati alla stessa.
In un’intervista da lui concessa alla rivista Insieme, pubblicata tre mesi dopo il suo arrivo, ampliava idee contenute nel suo
messaggio di arrivo: “dobbiamo lavorare insieme (con la comunità) per migliorare le cose. Difficoltà sempre ci sono ma, lavorando insieme, con tutta l’apertura che do alla comunità - e che spero riceveremo un buon ritorno - credo che faremo cose positive”.
Nella stessa intervista Di Venezia, oltre ad esprimere la sua
preoccupazione per le aree culturali, l’insegnamento della lingua

■ A VOLTA DE DI VENEZIA - O anúncio
da volta de Salvatore Di Venezia como
cônsul geral da Itália em Curitiba, publicado com exclusividade pela revista
Insieme em 05 de junho, repercutiu
positivamente no seio da comunidade
italiana dos Estados do Paraná e Santa
Catarina. Di Venezia volta depois de um
período de muitas reclamações e críticas
à atuação consular de um funcionário
do governo italiano que se demonstrou
fechado ao diálogo e pouco permeável
às críticas, a ponto de recorrer à censura e ao boicote à imprensa e ao Comites - um fato inusitado até então e
que acabou antecipando a sua saída.
“Mi fa molto piacere ritornare tra tutti voi!
Ci sentiamo presto! (Estou muito satisfeito
de voltar entre vocês! Nos falaremos em
breve!) Abraços”. Assim, entremeando
italiano com português, o ex-cônsul da
Itália em Curitiba, Salvatore Di Venezia,
respondeu a e-mail no dia 5 de junho, data
em que ele próprio tomou conhecimento
de que fora nomeado para reassumir,
provavelmente já a partir de setembro,
o mesmo posto que ocupara no período
entre 2010 e 2014. Para amigos íntimos,
como o advogado Walter Petruzziello, ele
ligara assim que tomou conhecimento do
resultado de sua candidatura. “Minha
manifestação é de alegria”, disse
Petruzziello, que, alegando “falta de
interlocução” com o cônsul atual, Raffaele
Festa, em novembro último renunciou
à presidência do Comites - ‘Comitato
degli Italiani all’Estero”.
A notícia agradou a muitos que passaram
a se manifestar nas redes sociais. “Seja

| Julho / Luglio 2020 | ınsıeme |

5

ınsıeme

e commerciali, diceva anche: “Chi ha sangue italiano, lo è. E può richiedere la cittadinanza italiana senza limiti di generazioni. Ciò non è cambiato. È una legge fondamentale che non è in discussione. Questa
è la legge e noi dobbiamo applicare la legge”. E ancora: “Io, come console, non posso prendere una posizione. Devo solo applicare la legge in vigore”.
Dieci edizioni dopo (maggio 2011), rispondendo ad una “Lettera Aperta” scritta da Franco Gentili, Florianópolis, Di Venezia esternava una delle sue - forse - più
originali idee che, comunque, non è stata
portata avanti: un corso volontario di “cittadinanza” di almeno 30 ore- lezioni per
i “nuovi cittadini italiani”, da organizzare
grazie ad un accordo con l’università e tenuto dietro pagamento di una “modica tassa di iscrizione”.
“La mia intenzione”- diceva Di Venezia
rispondendo alla Lettera - “è quella di insistere su questo punto”. Ma ammetteva che
la proposta non ha trovato riscontri. Tre anni
dopo, verso la metà del 2014, iniziò il pagamento della “tassa della cittadinanza” di
300,00 Euro per ogni richiedente adulto una risorsa che, poco dopo, sarebbe tornata al consolato nella misura di un terzo.
Contrariamente al console che va via,
Di Venezia, che proviene dall’area amministrativa del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, ha cercato il dialogo ed anche, nei limiti del possibile, il contatto fisico in molti viaggi che ha
fatto per incontrare le autorità e, in particolare, con associazioni ed entità del mondo italiano presenti nei due Stati. Ha dato
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bem vindo” - escreveu, por exemplo, a internauta Inez Fagundes,
ao aconselhar que “este consulado precisa de mudanças,
principalmente no bom humor”. O ex-deputado Fabio Porta
declarava-se muito feliz, enquanto outro conselheiro do
Comites, o advogado Elton Stolf - um dos principais críticos
do cônsul Festa, chegando a publicamente fazer campanha
pelo seu afastamento - acrescentava que “retorna com ele
[Di Venezia] o diálogo, o respeito e o bom senso a nossa
circunscrição”, e já antecipava, ao mesmo tempo, sugestões
à próxima gestão.
Napolitano e nascimento, Di Venezia conhece o Brasil
desde que trabalhou no Consulado de São Paulo, já antes
de comandar o Consulado de Curitiba onde chegou, no início
de 2010, apostando na colaboração de toda a comunidade
como a chave para o sucesso de seu trabalho.
Eram outros tempos, estava em evidência a ‘task force’da
cidadania, em cuja fila aguardavam, somente em Curitiba,
conforme os registros de Insieme da época, cerca de 15 mil
interessados no reconhecimento da cidadania por direito de
sangue. Não havia a cobrança da “taxa da cidadania” e Di
Venezia sonhava em mudar a sede do consulado devido à falta
de estrutura para atendimento da comunidade e, também,
na “simplificação de procedimentos” para agilização do
atendimento à comunidade.
Numa entrevista por ele concedida à revista Insieme,
publicada três meses após sua chegada, ele ampliava ideias
contidas em sua mensagem de chegada: “precisamos trabalhar
juntos [com a comunidade] para melhorar as coisas. Dificuldades
sempre existem, mas, trabalhando juntos, com toda a abertura
que dou para a comunidade - e que espero também receba
um retorno positivo - acho que vamos fazer coisas boas.”
Na mesma entrevista Di Venezia, ao lado de manifestar
sua preocupação com as áreas culturais, ensino da língua
e comerciais, também dizia: “Quem tem sangue italiano,
italiano é. E pode requer a cidadania italiana sem limite de
gerações. Isso não foi mudado. É uma lei fundamental que
não está em discussão. Esta é a lei e nós temos que aplicar a
lei”. Mais: “Eu, como cônsul, não posso tomar uma posição.
Tenho apenas que aplicar a lei em vigor”.
Dez edições mais tarde (em maio de 2011), ao responder uma
“Carta Aberta” escrita por Franco Gentili, de Florianópolis, Di
Venezia externava uma de suas - talvez - mais originais ideias
que, entretanto, não saíram do papel: um curso voluntário
de ‘cidadania’ de pelo menos 30 horas-aula aos ‘novos
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preferenza, come ha detto, a Santa Catarina “dove è più capillare la presenza di associazioni italiane” e dove, all’epoca, stava crescendo un interesse di investimento
“per le nostre imprese”.
Sicuramente conoscendo il profilo dell’ex
console, il sottosegretario per gli italiani nel
mondo della Farnesina, senatore Ricardo
Merlo, si è detto “convinto che il console
Di Venezia potrà fare un buon lavoro anche
grazie alla sua esperienza con comunità italiane molto numerose”. Tra i “doveri di un
console”, ha fatto notare Merlo “c’è anche
quello di fare squadra con la collettività, di
mettersi a disposizione dei concittadini, lavorare sempre per migliorare la loro qualità di vita e le loro relazioni con le nostre
istituzioni locali”.
Cosa che, sempre secondo Merlo, “negli ultimi mesi” non accadeva con il console
Festa, il cui lavoro “è stato duramente criticato” al punto di divenire “molto difficile
continuare a lavorare a favore dei concittadini in una situazione in cui mancavano
concordia ed armonia tra le parti”.
Al suo secondo mandato alla testa del
Consolato Generale d’Italia a Curitiba (il secondo come movimento e incassi del Brasile già alla sua epoca), Salvatore Di Venezia
avrà a disposizione risorse che prima non
aveva, derivanti della “tassa della cittadinanza”. Oltre i lavori di routine e nell’area
diplomatica e della stessa fila della cittadinanza, dovrà affrontare un’altra fila che
all’epoca non esisteva: quella dei passaporti. Senza considerare i rallentamenti causati dalla pandemia, la fila va avanti da oltre un anno.☑

cidadãos’ italianos, a ser organizado através de convênio
com a Universidade e ministrado mediante o pagamento de
uma “módica taxa de inscrição”.
“A minha intenção”- dizia Di Venezia ao responder a Carta
Aberta - “é a de insistir neste ponto”. Mas admitia que a
proposta não encontrou ressonância. Três anos depois, em
meados de 2014, teve início a cobrança da “taxa da cidadania”
à base de 300 euros para cada requerente adulto - um recurso
que retornaria, à razão de um terço, pouco mais tarde, aos
próprios consulados.
Ao contrário do cônsul sainte, Di Venezia, que é proveniente
da área administrativa do Ministério das Relações Exteriores
e Cooperação Internacional, procurou o diálogo e também,
sempre que possível, o contato físico em muitas viagens
que fez para ter com autoridades e, principalmente, com
associações e entidades do mundo italiano estabelecidos
nos dois Estados. Ele deu preferência, como disse, a Santa
Catarina “onde é mais capilar a presença de associações
italianas” e onde, à época, estava crescendo o interesse de
investimento “por nossas empresas”.
Seguramente por ser conhecedor do perfil do ex-cônsul,
o subsecretário para os italianos no mundo da Farnesina,
senador Ricardo Merlo, manifestou-se “convencido que o
cônsul Di Venezia poderá fazer um bom trabalho também
graças à sua experiência com comunidades italianas muito
numerosas”. Entre os “deveres de um cônsul”, observou Merlo,
“está também o de formar equipe com a coletividade, de
colocar-se à disposição dos concidadãos, de trabalhar sempre
para melhorar sua qualidade de vida e seu relacionamento
com nossas instituições no local”.
Coisa que, também segundo Merlo, “nos últimos meses”
não acontecia com o cônsul Festa, cujo trabalho “foi duramente
criticado” a tal ponto de se tornar “muito difícil continuar a
trabalhar em benefício dos concidadãos numa situação em
que faltavam concórdia e harmonia entre as partes.”
Em seu segundo tempo à frente do Consulado Geral da Itália
em Curitiba (o segundo em movimento e em faturamento do
Brasil já à sua época), Salvatore Di Venezia terá à mão recursos
que antes não tinha, originários da “taxa da cidadania”. Além
dos trabalhos de rotina e na área diplomática, e da própria
fila da cidadania, terá, também, que enfrentar uma outra
fila que na época anterior não existia: a dos passaportes.
Sem considerar o represamento causado pela pandemia, a
fila se espicha por mais de ano. ☑
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CITTADINANZA ITALIANA

Perché non
tramite
internet?

INTERCOMITES PONE DOMANDE AI CONSOLATI: PERCHÉ NON SI
POSSONO INVIARE VIA INTERNET LE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO
DELLA CITTADINANZA PER DIRITTO DI SANGUE?

L

e file della cittadinanza italiana in Brasile sono bibliche fin da quando, già nell’ultimo decennio del secolo
scorso, la domanda è aumentata. Fin da allora, seppur
in presenza della “task force” e, più recentemente, la
“tassa della cittadinanza”, la cosiddetta ostruzione consolare è entrata in azione profondamente. C’è stata la pandemia del Coronavirus e il
ricevimento è stato paralizzato. I consolati italiani che operano in Brasile non ricevono nuove richieste, mentre in Italia ci sono informazioni
che la maggior parte dei comuni fanno la stessa cosa. Oltre alla “fila
della cittadinanza”, anche la “fila dei passaporti” è paralizzata, anche
a causa delle imposizioni sanitarie derivanti dalla pandemia.
A quanto pare, per ottenere un passaporto è necessaria la presenza
dell’interessato. Già il riconoscimento della cittadinanza dipende fondamentalmente dalla prova documentale. Basandosi su ciò, l’Intercomites
del Brasile - entità che riunisce i Comites - ‘Comitati degli Italiani all’Estero’, sta proponendo, o meglio, chiedendo che i consolati riprendano
il servizio di ricevimento dei richiedenti della cittadinanza “iure sanguinis” tramite procedure che la tecnologia attuale permette.
L’argomento è stato sollevato dal presidente dell’Intercomites, Andrea Lanzi, in una delle “trasmissioni in diretta” realizzate dal Comites di Curitiba. “È un’esigenza della nostra comunità che i servizi consolari tornino a funzionare”, ha detto Lanzi, osservando che, in tutto il
Brasile, “è già in funzione, per quanto mi consta, la registrazione civile”. Nel frattempo, un servizio simile a quello rivendicato sarebbe già
in funzione presso il Consolato Generale di San Paolo, secondo quanto
detto nella stessa trasmissione Danela Dardi, che ha partecipato come
rappresentante del Comites di SP.
Durante il dibattito che ha coinvolto sei persone, Lanzi ha sostenuto
che “l’emissione di passaporto funziona solo in caso di emergenza, per
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■ CIDADANIA ITALIANA - POR QUE NÃO VIA
INTERNET? - INTERCOMITES QUESTIONA CONSULADOS: POR QUE NÃO SE PODE ENCAMINHAR PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA CIDADANIA POR
DIREITO DE SANGUE ATRAVÉS DA INTERNET? - As
filas da cidadania italiana no Brasil são bíblicas desde que, já na última década do século
passado, teve início o aumento da demanda.
Desde então, apesar da ‘task force’ e, mais recentemente, da ‘taxa da cidadania’, a chamada
obstrução consular entrou em ação para valer.
Veio a pandemia do coronavírus e o atendimento foi, simplesmente, paralisado. Os consulados
italianos que operam no Brasil não recebem novos pedidos, enquanto na Itália há informações
de que a maior parte dos municípios fazem o
mesmo. Além da “fila da cidadania”, também
a “fila dos passaportes” está paralisada, igualmente devido às imposições sanitárias decorrentes da pandemia.
Acontece que, para obter um passaporte,
é necessária a presença do interessado. Já o
reconhecimento da cidadania depende basicamente
da comprovação documental. Baseado nisso, o
Intercomites do Brasil - entidade que congrega
os Comites - ‘Comitati degli Italiani all’Estero’,
está sugerindo, ou melhor, pedindo que os
consulados reabram o serviço de atendimento
aos requerentes da cidadania ‘iure sanguinis’
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motivi di sicurezza”, ma “quello che potrebbe tornare a funzionare, sapendo che c’è una grande richiesta da parte di centinaia di migliaia di
persone che vorrebbero essere riconosciute, sarebbe il riconoscimento
senza la presenza del richiedente”. Secondo lui, i documenti potrebbero essere inviati via posta o tramite un qualsiasi altro servizio di consegna, con il pagamento della tassa via bancaria.
Facendo capire che avrebbe già sollevato la questione a livello Ambasciata d’Italia in Brasile, il presidente dell’Intercomites ha detto che
c’è una scusa di ostacolo: “dalla normativa italiana, un’istanza può essere fatta dal cittadino italiano firmando la domanda ed allegando un
documento di identità”. L’ambasciatore avrebbe detto che “uno straniero che vuole vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana non ha diritto
a ciò”. Come spiegato da Nerrou Lanzi, l’ambasciatore si domanda: “se
per un cittadino italiano vale ciò, la norma non dice nulla rispetto ad uno
straniero ma è preoccupato che la procedura non possa essere accettata”. Lanzi crede che, “in un particolare momento di grande difficoltà, di
epidemia, una cosa di questo tipo possa essere facilmente risolta”, citando che sarebbe benvenuto l’intervento del senatore Ricardo Merlo.
Secondo Claudia Antonini, che ha partecipato al dibattito in rappresentanza del Comites di Porto Alegre, “questo problema non è nuovo. Non c’è nesuna novità nella richiesta in ritardo. Ma c’è una novità
nel modo di affrontare il lavoro, cosa che avrebbe potuto essere fatta
precedentemente”. Secondo lei, “in questo shock che stiamo vivendo
con la pandemia, usando mezzi elettronici per tante cose e mezzi che
rendono il lavoro più agile, sono cose che possono essere usate qui”.
Antonini, che è avvocato e lavora nell’area della cittadinanza, ha assicurato che “c’è una legge in Italia che dice che le domande possono
essere presentate in qualsiasi modo”, non essendo necessaria la presenza fisica, “a non essere che per atti personalissimi”. “Un atto per-

através de procedimentos que a tecnologia atual
possibilita.
O tema foi levantado pelo presidente do
Intercomites, Andrea Lanzi, em uma das ‘lives’
(transmissão de vídeo pela rede) realizadas pelo
Comites de Curitiba. “É uma exigência da nossa
comunidade que os serviços consulares voltem
a funcionar”, disse Lanzi, observando que, no
Brasil inteiro, “já funciona, pelo que me consta, o
registro civil”. Entretanto, um serviço semelhante
ao reivindicado já estaria em funcionamento no
Consulado Geral de São Paulo, segundo informou
na mesma “Live” Danela Dardi, que participou
pelo Comites de SP.
Durante o debate que envolveu seis pessoas,
Lanzi argumentou que “a emissão de passaporte
funciona só em caso de emergência, por motivo
de segurança”, mas “o que poderia voltar a
funcionar, sabendo que temos uma demanda
enorme, de centenas de milhares de pessoas que
querem ser reconhecidas, seria o reconhecimento
sem a presença do requerente”. Segundo ele,
a documentação seria enviada pelo correio
ou qualquer outro serviço de entrega, com o
pagamento da taxa por boleto bancário.
Dando a entender que ele já teria levado a
reivindicação à Embaixada da Itália no Brasil,
o presidente do Intercomites disse que há uma
alegação de obstáculo: “pela normativa italiana,
uma instância pode ser feita pelo cidadão italiano
assinando o pedido e anexando uma identidade”.
O embaixador teria dito que “que um estrangeiro
que está querendo reconhecer a cidadania italiana
não tem direito a isso”. Conforme narrou Lanzi,o
embaixador se questiona: “se para um cidadão
italiano está escrito isso e [a norma] nada fala
sobre um estrangeiro, ele tem preocupações que o
procedimento não possa ser aceito”. Lanzi acredita
que, “sobretudo num momento de dificuldade
extrema, de epidemia, uma coisa dessas possa ser
facilmente solucionada”, citando que seria bem
vinda a interferência do senador Ricardo Merlo.
Para Cláudia Antonini, que participou do
debate representando o Comites de Porto Alegre,
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sonalizzato è, per esempio, la preparazione di un passaporto…si deve
fare biometria, foto, ecc.”, mentre “la consegna dei documenti per il
controllo del vincolo è un atto che si può fare in un modo remoto”. E ancora: Antonini comprende che la modalità arriva in aiuto ad una “caratteristica del servizio pubblico”, ossia “il principio dell’isonomia, che è
uguale per tutti. In Italia, potremmo consegnare i documenti via posta
elettronica certificata, potremmo consegnare via posta. Non è necessaria la presenza per la presentazione dei documenti. È sufficiente che
sia dimostrata la residenza e che i documenti siano a posto”.
Nella stessa linea di pensiero Antonini pone “un’ altra cosa che mi
sembra strana”, parlando della Convenzione dell’Aia, firmata tra Brasile e Italia, “che dice che il documento pubblico brasiliano è valido”
e la sua autenticità è confermata dalla apostille. E stigmatizza: “Quindi ciò è ostruzionismo. Scusate. Non è affatto vero che ci sia impossibilità di fare. Non c’è questa possibilità. Quello che esiste è un trattamento disuguale, quello che esiste è il non rispetto della legge italiana”, critica Antonini.
Anche secondo il presidente del Comites di Recife, Daniel Taddoni, l’obbligo che la persona debba portare la documentazione personalmente al consolato “non ha un minimo di senso”. Il riconoscimento
della cittadinanza, secondo lui, “è una dichiarazione, non è un atto che
dipende da una firma davanti ad un pubblico ufficiale”.
Ma Taddone vede altre incongruenze: trattare una persona che chiede il riconoscimento come straniero già è “una cosa sbagliata”, visto che
“una cosa è la richiesta di concessione della nazionalità, altra cosa è il
riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue”. Lo Stato Italiano, secondo Taddone, “non può trattare queste persone come stranieri”, seppur ci siano “questioni controverse”. Un’altra incongruenza
è il fatto che, per molti consolati, è sufficiente la presenza di persona di
un membro della famiglia. “Quindi, in che senso? Se qualcuno fa la domanda da solo, deve essere personalmente presente ma nel caso collettivo di una famiglia non ne ha bisogno?” Taddone ha ricordato che in
passato, quando non erano fatti pagare i 300,00 Euro, c’erano richieste collettive di famiglie e “nemmeno tutti sapevano di essere nella lista dei richiedenti”.
Il presidente del Comites di Recife spera che la pandemia “ci lasci
almeno questa cosa positiva”. Oltre a ciò ha anche detto, “i consolati
devono smetterla di non rispettare il Codice Civile e proibire la rappresentanza delle persone”. Anche se ci sono casi di persone che agiscono
male, ciò non giustifica la mancanza di rispetto del Codice Civile e dire
che le persone non possono essere rappresentate”, ha detto Taddone.
Il dibattito ha anche trattato altri argomenti, come la questione del
vademecum, o memorandum per l’unificazione delle procedure consolari in merito alla cittadinanza. Come si ricorda, un memorandum simile
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“esse problema não é novo. Não tem nenhuma
novidade na demanda atrasada, no pedido. Mas
há novidade na forma de encarar o trabalho, e
que poderia ter sido feito já anteriormente”.
Segundo ela, “nesse choque que estamos
tendo com a pandemia, com o uso dos meios
eletrônicos para tanta coisa, e de meios que
tornam o trabalho mais ágil, são pontos que
podem ser usados aqui”.
Antonini, que é advogada e trabalha na área
de cidadania, assegurou que “existe legislação
na Itália que diz que os pedidos podem ser
apresentados por qualquer meio”, não sendo
necessária a presença física, ”a não ser para atos
personalíssimos”. E “um ato personalíssimo é,
por exemplo, a confecçãop de um passaporte...
você tem que fazer a biometria, a foto, etc.”,
enquanto “a entrega de documentos para a
averiguação de vínculo é um ato que pode ser
feito de forma remota”.
Mais: Antonini entende que a modalidade vem
em socorro a uma “característica do serviço público”,
isto é, “o princípio da isonomia, que é tratar igual
a todos. Na Itália, nós poderíamos entregar os
documentos por correio eletrônico certificado,
nós poderíamos entregar por correspondência.
Não é necessária a presença para a apresentação
de documentos. Basta que seja demonstrada a
residência e que os documentos sejam aptos”.
Na mesma linha de raciocínio, Antonini levanta
“outra coisa que me parece estranha”, ao se
referir à convenção de Haia, assinada entre
Brasil e Itália, “que diz que o documento público
brasileiro passa a ter validade” e sua autenticidade
é confirmada pela apostila. E sentencia: “Então
isso é obstrucionismo. Desculpem. Não tem
nenhuma verdade na impossibilidade [de fazer].
Não existe essa impossibilidade. O que existe
é o tratamento desigual, o que existe é o não
respeito da legislação italiana”, critica Antonini.
Também para presidente do Comites do Recife,
Daniel Taddoni, a exigência de que a pessoa
tenha que levar a documentação pessoalmente ao
consulado “não tem o menor sentido absolutamente”.
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ha avuto una vita effimera dopo che, a causa di
richieste assurde, era stato duramente criticato dall’Intercomites. Una nuova bozza è stata
promessa ma, secondo un’intervista dell’ambasciatore Francesco Azzarello nell’edizione
di giugno della rivista Insieme, l’argomento
dipende dal parere del Ministero dell’Interno
italiano, consultato dal Ministero degli Affari
Esteri. L’Intercomites rivendica - anzi, è stata
promessa dal sottosegretario della Farnesina
per gli italiani nel mondo, Ricardo Merlo - la
partecipazione all’elaborazione di questo nuovo documento che, secondo la rappresentante
del Comites di San Paolo, Daniela Dardi, deve
essere pensato con cautela.
Nel Consolato di San Paolo, secondo Dardi, le cose funzionano bene. Non ha risparmiato elogi all’operato del console Filippo La
Rosa. Il consolato aveva sospeso le prenotazioni ma, secondo lei, ha trovato un modo per
riprendere le attività senza mettere a rischio
interessati e funzionari della delegazione diplomatica. “Èun’esperienza nuova, non conosco i dettagli”, dice Dardi, “ma posso dire una
cosa: questo è il primo console che si rimbocca le maniche e cerca di trovare una soluzione a tutta la situazione. “Già ha messo mano
ai passaporti”. Se funzionerà o no, lei non lo
sa ma, comunque, “faccio i miei complimenti
al consolato per l’iniziativa”.
Oltre a Lanzi, Taddone, Antonini e Dardi,
hanno partecipato al dibattito condotto da Luis
Molossi, Gianluca Cantoni, ex-presidente ed
oggi vice-presidente del Comites del PR/SC.☑

O reconhecimento da cidadania, segundo ele, “é uma coisa declaratória,
não é um ato que dependa de uma assinatura na frente de um oficial”.
Mas Taddone vê outras incongruências: tratar uma pessoa que vai
pedir o reconhecimento como estrangeiro “já é uma coisa errada”, pois
“uma coisa é o pedido de concessão da nacionalidade, outra coisa é o
reconhecimento da cidadania por direito de sangue”. O Estado Italiano,
segundo Taddone, “não pode tratar essas pessoas como estrangeiras”,
embora existam “questões controversas”. Outra incongruência está no
fato de que, para diversos consulados, basta o comparecimento pessoal
de uma pessoa da família. “Então, como assim? Para, se alguém pede
isoladamente, precisa estar pessoalmente, mas no caso coletivo de uma
familia, não precisa?” Taddone lembrou que no passado, quando não
eram cobrados os 300 euros, existiam pedidos coletivos de famílias e
“tinha gente que sequer sabia que estava lá”.
O presidente do Comites do Recife espera que a pandemia “nos deixe
pelo menos essa coisa positiva”. Além disso, disse também, “os consulados
têm que parar de desrespeitar o Código Civil e proibir a representação
das pessoas”. Se há casos de pessoas que agem mal, mesmo assim nada
justifica rasgar o Código Civil e dizer que as pessoas não possam ser
representadas”, argumentou Taddone.
O debate tratou também de outros assuntos, como a questão do
‘vademecum’, ou cartilha para a unificação de procedimentos consulares
na questão da cidadania. Como se recorda, uma cartilha do gênero teve
vida efêmera depois que, devido a exigências absurdas, foi duramente
criticada pelo Intercomites. Uma nova cartilha foi prometida mas, segundo
entrevista do embaixador Francesco Azzarello na edição de junho da revista
Insieme, o assunto está dependendo de parecer do Ministério do Interior
italiano, que foi consultado pelo Ministério das Relações Exteriores. O
Intercomites reivindica – aliás, foi promessa do subsecretário da Farnesina
para os italianos no mundo, Ricardo Merlo – a participação na elaboração
desse novo documento que, segundo a representante do Comites de São
Paulo, Daniela Dardi, deve ser pensado com cautela.
No Consulado de São Paulo, segundo Dardi, as coisas estão funcionando
bem. Ela não economizou elogios à atuação do cônsul Filippo La Rosa. O
consulado havia suspendido o agendamento mas, segundo ela, achou uma
forma de retomar as atividades sem colocar em risco nem os interessados,
nem os funcionários do próprio consulado. “E uma experiência nova, não
conheço os detalhes”, diz Dardi, “mas posso dizer uma coisa: esse é o
primeiro cônsul que arregaça as mangas e tenta dar um jeito em toda a
situação. Já deu um jeito nos passaportes”. Se vai funcionar ou não, ela
não sabe, mas, mesmo assim, “parabenizo o consulado pela iniciativa”.
Além de Lanzi, Taddone, Antonini e Dardi, participaram do debate
conduzido por Luis Molossi, Gianluca Cantoni, ex-presidente e hoje vicepresidente do Comites do PR/SC.☑
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Il Decameron di Boccaccio
e la pandemia
“LA PESTILENZA SERVÌ A BOCCACCIO COME PROLOGO MORALE DEL SUO
CAPOLAVORO LETTERARIO, DESCRIVENDO LA MISERIA MORALE E LA
MORTE CHE REGNAVANO NELLA SOCIETÀ UMANA”.

Di/ Por Andrea Lombardi *- RJ

P

erché leggere. Normalmente non ci pensiamo. Leggiamo, ascoltiamo notizie, leggiamo
informazioni, cerchiamo di capire dove sono
le ‘fake news’ e dove le “verità”. Nel frattempo, sappiano che non ci sono verità. Tutto è una questione di
lettura, di interpretazione. E siamo tutti immersi in questa atmosfera acquosa, strana, irreale, contraddittoria, inaspettata.
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■ O DECAMERÃO DE BOCCACCIO E A
PANDEMIA - Porque ler. Normalmente
não pensamos sobre isso. Lemos, ouvimos notícias, lemos informações, procuramos entender onde estão as 'fake
news' e onde as “verdades”. Ao mesmo
tempo sabemos que não existem verdades. Tudo é uma questão de leitura, de
interpretação. E estamos todos mergulha-
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Giovanni Boccaccio (immagine di
dominio pubblico modificata da
Insieme), insieme a Dante Alighieri
e Francesco Petrarca, fa parte
delle cosiddette “Tre corone” della
letteratura italiana. Nella pagina
precedente, la peste del 1348 a Firenze,
nella visione di Luigi Sabatelli. ■
Giovanni Boccaccio (imagem de domínio
público, modificada por Insieme),
juntamente a Dante Alighieri e Francesco
Petrarca, faz parte das assim chamadas
«Três coroas» da literatura italiana. Na
página anterior, a peste de 1348 em
Florença, na visão de Luigi Sabatelli.

L´arrivo del Covid-19 ci ha presi alla sprovvista. Quelli di noi
che sono più anziani si ricordano del clima degli anni sessanta
(addirittura), quando il pericolo si pensava che fosse la guerra nucleare. Poi le due superpotenze, poi la fame nel mondo.
E poi stavamo assistendo a un mondo in difficoltà, squilibrato, senza alleanze stabili... Ed il pericolo ancora nell´aria. Ma
nessuno di noi aveva previsto una situazione di questo tipo.
Una guerra senza guerra, una tensione senza nemico, delle
regole senza sostanza e senza senso: rimanere fermi, chiusi,
ma no si può uscire. Ma noooooo che non si può uscire . Cosa
è successo? Un piccolo, imprendibile, assurdamente piccolo virus si è infilato nel nostro presente e lo ha condizionato.
Cosa dobbiamo fare? Stare in casa, non avere contatti con il
nostro vicino. Ed allora, ve lo suggerisco io un autore che vale
veramente la pena di leggere. Giovanni Boccaccio. Il suo nome
è conosciuto. È considerato uno dei tre grandi scrittori dell´inizio della letteratura italiana, insieme a Dante e a Petrarca.
Una parentesi: non vi pare strano che la letteratura italiana
sia nata grande, dall’inizio. Un po’ come Macunaíma... Nata

dos nessa atmosfera aquosa, estranha,
irreal, contraditória, inesperada. A chegada do Covid-19 nos pegou de improviso.
Aqueles dentre nós que são mais velhos
recordam-se do clima dos anos sessenta
(exatamente), quando se imaginava que
o perigo fosse a guerra nuclear. Depois
as duas superpotências, depois a fome
no mundo. E depois estávamos vendo um
mundo em dificuldades, desequilibrado,
sem alianças estáveis... E o perigo, ainda
no ar. Mas ninguém de nós tinha previsto
uma situação desse tipo. Uma guerra sem
guerra, uma tensão sem inimigo, normas
sem substância e sem sentido: ficar parados, fechados, mas não se pode sair!
Mas nãaaaaao, não se pode sair. O que
aconteceu? Um pequeno, incatável, absurdamente pequeno vírus se infiltrou em
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e già saggia e già universale... In realtà, qui c´è un equivoco:
perché quella letteratura (influenzata dai trovatori, dalla lingua d´oc e d´oil e da quella siciliana (di Federico II che era tedesco), era una letteratura che voleva fare poesia, che nasceva sulla grandezza economica e culturale delle città del primo
capitalismo italiano (Venezia e soprattutto: Firenze). Dante (e
Petrarca e Boccaccio) scrivono “in fiorentino” ed è naturale.
Scrivono nella lingua di una città ricca, Internazionale.... una
città che all´epoca era la Nova York dell´Europa del tempo.
Boccaccio era di questa tradizione (nato poco dopo la morte
di Dante), nella sua vita si trova ad affrontare la peste. La peste nera. Una vera Pandemia. Una malattia che ha decimato,
falciato distrutto la vita di un terzo della popolazione europea.
E Boccaccio ne è testimone. Vive la pandemia... E invece di piegarsi e piangere solamente, decide di rimboccarsi le
maniche e scrivere qualcosa. Ma nel proemio (cioè l´introduzione), che è un testo cortissimo e si legge facilmente (anche
se è scritto nell´italiano dell´epoca), dichiara di essere passato
per una situazione drammatica, un vero e proprio trauma. Sì,
perché – dice Boccaccio (con le sue parole) lui stesso si trovava in difficoltà, era malato, stava per morire (lo assicura lui).
Qual´era la sua malattia? Il mal d´amore, diremmo noi oggi.
Era la malinconia, la tristezza oppure – in un linguaggio più
moderno – la chiameremmo la depressione. Sì, di depressione si può proprio morire. E Boccaccio ci assicura che ne è riuscito ad uscire, grazie alle storie, le novelle (come le chiama
lui) che i suoi amici gli anno raccontato. Tutto con tema sul-
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nosso presente e o condicionou. O que
devemos fazer? Ficar em casa, não ter
contatos com o nosso vizinho.
E então, eu sugiro um autor que, de
fato, vale a pena ler. Giovanni Boccaccio.
Seu nome é conhecido. É considerado um
dos três grandes escritores do início da
literatura italiana, juntamente com Dante
e Petrarca. Um parêntesis: não parece
estranho que a literatura italiana tenha
nascida já grande desde o começo? Um
pouco como Macunaíma... Apenas nascida
e já sábia e já universal... Na realidade,
aqui existe um equívoco: porque aquela
literatura (influenciada pelos trovadores,
pela língua “d'oc” e “d'oil” e daquela
siciliana (de Federico II, que era alemão), era
uma literatura que pretendia fazer poesia,
que nascia sobre a grandeza econômica e
cultural das cidades do primeiro capitalismo
italiano (Veneza e, principalmente, Florença).
Dante (e Petrarca e Boccaccio) escrevem
em “florentino” e isso é natural. Escrevem
na língua de uma cidade rica. Boccaccio
era dessa tradição e (nascido logo depois
da morte de Dante), em sua vida, teve que
enfrentar a peste. A peste negra. Uma
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l´amore. Sono le storie d´amore che lo hanno aiutato a superare il trauma. E da qui vi dico che anche noi possiamo provare a vedere se la letteratura può avere una funzione di cura.
Sì: la letteratura come cura, il ché non significa pensare
che la letteratura ha un effetto immediatamente terapeutico
(magari, andiamo in farmacia per un mal di testa e ci consigliano questo o quel libro). No! La letteratura come cura, perché
nella letteratura c´è tutta la nostra vita. La nostra vita è fatta
di memorie, di storie, di narrative, di ricordi che sono anche
quelli delle storie), di letture, di modelli di comportamento:
per esempio, nessuno di voi si è mai comportato come Paolo
e Francesca, i due appassionati del Quinto canto dell´inferno
di Dante? Un amore che ha superato la morte, come quello di
Romeo e Giulietta di Shakespeare, che pare fosse in origine
una storia della letteratura italiana, oppure come Piramo e
Tisbe... Eppoi ci sono le storie più complesse, meno romantiche, come quella di Edipo e Giocasta, oppure di Antigone e
“L’incontro con i maledetti della foresta”, della storia di Nastagio
degli Onesti, dipinto da Sandro Botticelli nel 1483. Nella pagina
precedente, “La cacciata infernale”, sempre di Botticelli. ■ “O
encontro com os amaldiçoados da floresta”, da história de Nastagio degli
Onesti, pintado por Sandro Botticelli em 1483. Na página anterior, “A
caçada infernal”, também de Botticelli.

verdadeira pandemia. Uma doença que
dizimou, cortou e destruiu a vida de um
terço da população europeia.
E Boccaccio é testemunho dela. Viveu
a pandemia... e, em vez de entregar-se e
chorar apenas, decide arregaçar as mangas
e escrever alguma coisa. Mas no proêmio,
ou seja, a introdução, que é um texto muito
curto e se pode ler facilmente (mesmo
que escrito no italiano da época), declara
que passou por uma situação dramática,
um verdadeiro trauma. Sim, porque - diz
Boccaccio com suas próprias palavras ele se encontrava em dificuldade, estava
doente, estava para morrer (ele assegura
isso). Qual era sua doença? Mal do amor,
diríamos hoje. Era a doença da tristeza, a
tristeza ou - numa linguagem mais atual
- a chamaríamos de depressão. Sim, de
depressão pode-se mesmo morrer. E Boccaccio
nos assegura que ele conseguiu sair dessa
situação graças às histórias, as novelas
(como ele as chama) que seus amigos lhe
contaram. Tudo com temas sobre o amor.
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DIECI NOTTI DI STORIE
Fuggendo dalla peste bubnica, chiamata anche
la peste nera (giunta dall’Asia, fu la pandemia
più devastante mai registrata nella storia
dell’umanità), sette donne e tre uomini si ritirarono
in un palazzo nei dintorni di Firenze, duramente
attaccata dal male tra il 1348 ed il 1352. Nel loro
isolamento, per dieci giorni cantano, ballano e
ognuno racconta una storia, totalizzando le 100
“novelle” del Decameron. Sono storie sentimentali,
satiriche, tragiche e libertine che ritrattano la
vita del Secolo XV. Considerato il creatore della
prosa italiana, Giovanni Battista Boccaccio
(Florença o Certaldo, 16 giugno 1313 - Certaldo, 21
dicembre 1375) apprezzava molto Dante Alighieri
ed è considerato il primo grande realista della
letteratura universale.

il fratello. Ma c´è anche la storia di Esther, nella Bibbia che è
all´origine di una festività ebraica oppure quella di Sara, o lo
stesso Cantico dei Cantici. Storie che a malapena conosciamo, ma che ci influenzano, ci costituiscono, ci costruiscono.
Non che siamo obbligati a seguirne l´esempio, sempre. Ma Le
storie si intrecciano nella nostra memoria e offrono motivi per
le nostre azioni, per le nostre interpretazioni.
Ma andiamo al testo di Boccaccio: il ritratto che Boccaccio fa della peste del 1348 nel suo Decameron viene molto citato, ma raramente letto e ricordato con maggiore precisione. L'introduzione alla prima giornata, in cui descrive la diffusione della pandemia, spesso viene sempre vista come ripetizione di scene che Tucidide (lo scrittore greco), Lucrezio
(latino), Paolo Diacono (longobardo) ed altri avevano precedentemente descritto.
Ma non è così. Il Decameron era ed è, in realtà, un autentico ‘work in progress’: le novelle (cioè: novità) sono state lette voracemente – tramite una circolazione manoscritta (quasi
come le letture on line!). E l'autore risponde alle osservazioni
riportate dai lettori nel corso della sua scrittura. Per esempio,
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São histórias de amor que o ajudaram a
superar o trauma. E eu vos digo, leitores,
que também nós podemos experimentar se
a literatura pode ter uma função de cura.
Sim: a literatura como cura, o que não
significa pensar que a literatura tenha um
efeito terapêutico imediato (quem dera,
ir à farmácia com uma dor de cabeça e
nos recomendarem este ou aquele livro).
Não! A literatura como cura, porque na
literatura está toda a nossa vida. A nossa
vida é feita de memórias, de histórias,
de narrações, de lembranças que são
também aquelas das estórias), de leituras,
de modelos comportamentais: por exemplo,
ninguém de nós comportou-se como Paolo
e Francesca, os dois apaixonados do Quinto
Círculo do Inferno de Dante? Um amor que
superou a morte, como aquele de Romeu
e Julieta, de Shakespeare, que em sua
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DEZ NOITES DE HISTÓRIAS
Fugindo da peste bubônica, também chamada
de peste negra (vinda da Ásia, foi a pandemia
mais devastadora já registrada na história da
humanidade), sete mulheres e três homens retiramse para um palácio nos arredores de Florença,
duramente atacada pelo mal entre 1348 e 1352.
Em seu isolamento, ao longo de dez dias, cantam,
dançam e cada um conta uma história, totalizando
as 100 “novelas” do Decamerão. São histórias
sentimentais, satíricas, trágicas e licenciosas,
que retratam a vida do Século XV. Considerado
o criador da prosa italiana, Giovanni Battista
Boccaccio (Florença ou Certaldo, 16 de junho de
1313 — Certaldo, 21 de dezembro de 1375) era
grande apreciador de Dante Alighieri e é tido como o
primeiro grande realista da literatura universal.
I giovani durante la narrativa, di John
W.Waterhouse (1849-1917). ■ Os jovens durante a
narrativa, de John W.Waterhouse (1849-1917).

nell´introduzione alla IV giornata, dialogando direttamente con il suo pubblico
(ed è una parte particolarmente importante).È un libro fondamentalmente nuovo ed è il primo libro dedicato alle donne come lettrici, e non più alle superate e astratte Muse.
Il Decameron contiene un centinaio di novelle (si sa: tante quanto i canti
della commedia di Dante), che - al di la
della cornice sulla morte - disquisiscono
su amore e sull´arte di parlare bene (il
motto di spirito), in modo moderno ed
economico, preciso, valorizzando la battuta, o meglio il ‘Witz’, una parola che
conosciamo da Freud (appunto: secondo il testo dell fondatore della psicanalisi: Il motto di spirito e il suo rapporto
con l´inconscio). Una lunga introduzione alla Prima Giornata si occupa della

origem parece se basear numa estória italiana, ou mesmo como
Píramo e Tisbe... E depois existem as histórias mais complexas,
menos românticas, como aquela de Édipo e Giocasta, ou mesmo
de Antígone e seu irmão.
Mas tem também a história de Esther, na Bíblia, que está na
raiz de uma festividade hebraica ou mesmo aquela de Sara, ou o
próprio Canto dos Cânticos. Histórias que mal apenas conhecemos,
mas que nos influenciam, nos constituem e nos constroem. Não
que sejamos obrigados a seguir seu exemplo. Mas as histórias
se misturam em nossa memória e nos oferecem motivos para
nossas ações, para nossas interpretações.
Mas vamos ao texto de Boccaccio: o retrato que Boccaccio
faz da peste de 1348 em seu Decamerão é muito citado, mas
raramente lido e lembrado com maior precisão. A introdução do
Primeiro Dia, onde descreva a difusão da pandemia, geralmente
sempre é vista como uma repetição de cenas que Tucídides (o
escritor grego), Lucrécio (latino), Paolo Diacono (longobardo) e
outros que as tinham anteriormente descrito.
Mas não é assim. O Decamerão foi e é, na realidade, um autêntico
“work in progress”: as novelas (isto é, novidades) foram lidas
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Miniatura che illustra la Quinta Novella
della Prima Giornata, di un manoscritto
italiano del Decameron del 15º secolo,
conservato nella Bibliothèque Nationale
de France. ■ Miniatura que ilustra a Quinta
novela do Primeiro Dia, de um manuscrito
italiano do Decamerão do século XV,
conservado na Biblioteca Nacional da França.

descrizione dell´orrore e devastazione
che la peste ha prodotto e formula una
descrizione precisa e puntuale della peste nera a Firenze, descrive dettagli che
nessuno prima aveva potuto individuare: in particolare, c´è da citare la storia
(apparentemente senza motivo) in cui
due porci azzannano voracemente i vestiti di un appestato e subito muoiono
fra contorsioni incredibili. Una scena che
fa di Boccaccio un testimone (precorrendo quelli della Seconda Guerra Mondiale). Perché così Boccaccio attesta che lui
ha visto e quindi può parlare e descrivere la scena. Nel Decameron emerge un
tema nuovo e interessante: il contrasto
tra amore e morte, Erose Tanatos (in parallelo, sì, con Le Mille e una notte, che
però è opera anonima e non raccolta
pianificata). Boccaccio indica una vera
e propria scoperta: la legge della natura governata dall'amore (nell´introduzione alla citata IV giornata, una novella
soprannumeraria, un narratore oltre al
numero dei dieci narratori, che scardina lo stesso principio architettonico del
Decameron – dieci - e indica una rottura
ermeneutica. Si noti, di nuovo: un percorso opposto ma convergente rispetto
alla scoperta del principio di morte, opposto a quello di vita, che Freud postula in al di là del principio del piacere e
cioè: Eros e Tanatos.
L'autore, allo stesso tempo, narrato-
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vorazmente - através de uma circulação manuscrita, quase como
as leituras online! E o autor responde às observações realizadas
pelos leitores no curso de sua escrita. Por exemplo, na introdução
do IV Dia, dialogando diretamente com seu público (e é uma
passagem especialmente importante). É um livro essencialmente
novo e é o primeiro livro dedicado às mulheres, como leituras,
e não mais às superadas e abstratas Musas.
O Decamerão contem uma centena de novelas (sabe-se: o
mesmo número dos cantos da Comédia de Dante), que - para
além do quadro sobre a morte - discutem sobre o amor e sobre
a arte de bem falar (a motivação do espírito), o modo moderno
e econômico, exato, valorizando a piada, ou melhor, o “Witz”,
palavra que conhecemos de Freud (exatamente: segundo o
texto do fundador da psicanálise, a motivação do espírito e seu
relacionamento com o inconsciente). Uma longa introdução ao
Primeiro Dia é dedicada à descrição do horror e devastação
produzidos pela peste e organiza uma descrição precisa e pontual
da peste negra em Florença, descreve detalhes que ninguém
antes tinha conseguido distinguir: particularmente, deve-se citar
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re e protagonista, come Dante nella sua Commedia e Sant'Agostino nelle sue Confessioni, descrive una sua esperienza
drammatica (in una delle tante cornici di cui è costellato il
testo, che è il Proemio): la sua esperienza personale, di vita,
che ne fa nuovamente un testimone: quella di aver visto in
faccia la morte, per quello che definiremmo il mal d´amore.
Le novelle che gli amici gli avevano narrato e che gli hanno
permesso di superare il suo male, costituiscono la giustificazione della presentazione delle cento novelle. Boccaccio indica qui -difatti - per la letteratura una funzione straordinaria: la cura tramite le parole, qualcosa che Sigmund Freud,
anzi una sua paziente (Anna O.) aveva preconizzato, battezzando così la psicanalisi.
Nell´ "introduzione alla prima giornata, già citata, sulla pandemia, la peste nera, la malattia terribile dell´epoca, troviamo tre informazioni sorprendentemente aggiornate, espresScena del film Decameron, produzione
franco-tedesco-italiana (1971), diretto
da Pier Paolo Pasolini. ■ Cena do filme
Decamerão, produção franco-teuto-italiana
(1971), dirigido por Pier Paolo Pasolini.

o caso (aparentemente sem motivo) em
que dois porcos abocanham ferozmente as
roupas de uma vítima da peste e morrem
instantaneamente em contorções incríveis. Uma
cena que faz de Boccaccio uma testemunha
(precedendo aqueles da II Guerra Mundial).
Porque assim Boccaccio comprova que
ele presenciou e, portanto, pode falar e
descrever a cena. No Decamerão surge
um tema novo e interessante: o contraste
entre amor e morte, Eros e Tânatos (em
paralelo, sim, com as Mil e Uma Noites,
que, porém, é obra anônima e não uma
seleção planejada). Boccaccio indica uma
verdadeira descoberta: a lei da natureza
governada pelo amor (na introdução do
citado IV Dia, uma novela extra-numerária,
uma narrativa além dos dez narradores,
que vai no contrapé do próprio princípio
arquitetônico do Decamerão - dez - e indica
uma ruptura hermenêutica. Evidencia-
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“Il banchetto” nel matrimonio tra Nastagio e la
sua amata, dipinto da Botticell nel 1843, ritratta un
matrimonio fiorentino. ■ ”O “O banquete” no casamento
entre Nastagio e sua amada, pintado por Botticell em 1843,
retrata um matrimônio florentino.

se in un italiano antico, ma modernissime nel fatto, che qui
riduco a pura" informazione":
1. Boccaccio allerta i lettori, perché non si stabilisca un
"contatto" fisico con il prossimo (lui parla di comunicazione),
come una stretta di mano, un abbraccio, ecc.;
2. Non bisogna assolutamente toccare in alcun modo i vestiti degli altri e in particolare quelli di coloro che hanno già
il virus;
3. È pericolosissimo conversare semplicemente con qualcuno - avverte Boccaccio - può trasmettere il contagio !
La sua critica alla visione non professionale della malattia (falsi medici, guaritori), potrebbe essere paragonato alle
‘fake news’ di oggi! E sull´origine della peste, l´autore equilibratamente propende per il 50% (fifty/fifty!): metà l´attribuisce al destino (dunque una semplice coincidenza) e l'altra
metà, invece, accetta (forzosamente) l´idea di una punizione
divina. Perfino nel Medioevo, il cui mondo ideale era governato dalla Chiesa e che già conosceva l'Inquisizione, l'opinione espressa da Boccaccio doveva sembrare audace, quasi
temeraria. Oltretutto, Boccaccio è divenuto più tardi chierico
(cioè funzionario della Chiesa), dopo aver scritto il Decameron (ma non si è mai ricreduto e ha licenziato già in età tarda
una revisione del testo).
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se, novamente, um percurso oposto mas
convergente em relação à descoberta do
princípio da morte, oposto àquele da vida,
que Freud postula para além do princípio
do prazer, isto é: Eros e Tânatos. O autor,
ao mesmo tempo narrador e protagonista,
como Dante em sua Comédia, e Santo
Agostinho, em suas Confissões, descreve
uma dramática experiência sua (em uma
das tantas molduras que compõem o
texto, que é o Proêmio): sua experiência
pessoal, de vida, que o torna outra vez
testemunha: a de ter visto a morte face a
face, devido àquele que definiremos como
mal de amor. As novelas que os amigos
contaram para ele e com as quais superou
o mal, constituem a justificativa para a
apresentação das cem novelas. Boccaccio
evidencia aqui, efetivamente, uma função
extraordinária para a literatura: a cura
através das palavras, alguma coisa que
Sigmund Freud, aliás, uma paciente sua
(Anna O.), tinha preconizado, dando origem,
assim, à psicanálise.
Na introdução ao primeiro dia, já
citada, sobre a pandemia, a peste negra, a
terrível doença da época, encontramos três
informações surpreendentemente atuais,
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Il suo Decameron è un capolavoro
di realismo (il modo in cui descrive la
peste, con dettagli precisi e macabri,
la vita dei commercianti, il modo in cui
difende i diritti delle donne: qualcosa di
incredibilmente avanzato). E in questo
è divenuto l´ideale di critici come Erich Auerbach (“Frate Alberto” in Mimesis) e Francesco De Sanctis (Storia della
letteratura italiana). Allo stesso tempo,
Boccaccio costruisce un'architettura di
una sfrenata ironia cosmica che viene
montata e smontata. Per chi si interessa, esiste un magnifico e sofisticato libro di Giuseppe Mazzotta, solo in edizione in inglese: “The world at play” (Il
mondo in gioco). Potremmo chiamarla,
con Bauldelaire, un´ironia sfrenata, o il
‘comic absolut’. Nell´'immagine il grande affresco “Il trionfo della morte” di
Buonamico Buffalacco mostra proprio
un´immagine di amore e morte. Un afTrionfo della Morte, affresco 560cm
x 1 m. attribuito a Buonamico
Buffalmacco (1336-1341). ■ Trionfo
della Morte, afresco 560cm x 1.5000
cm atribuído a Buonamico Buffalmacco
(1336-1341).

expressas num italiano antigo, mas moderníssimas como fato,
que aqui reduzo a pura “informação”:
1 - Boccaccio alerta os leitores para que não estabeleçam
contato físico com o próximo (ele fala de comunicação), como
um aperto de mão, um abraço, etc..
2 - Não se deve de modo algum tocar as vestes dos outros e,
especialmente, aquelas dos que já foram contagiados pelo vírus;
3 - É muito perigoso conversar simplesmente com alguém adverte Boccaccio - pois isso pode causar o contágio.
Sua crítica à visão não profissional da doença (falsos médicos,
curandeiros), poderia ser comparada às 'fake news' de hoje!
E sobre a origem da peste, o autor pende para o 50% (meio a
meio): metade ele atribui ao destino (portanto, uma simples
coincidência) e para a outra metade aceita (forçadamente) a
ideia de um castigo divino. Até mesmo na Idade Média, onde
o mundo ideal era governado pela Igreja, e quando já existia
a Inquisição, a opinião de Boccaccio deveria parecer corajosa,
quase temerária. Apesar disso, Boccaccio mais tarde tornouse clérigo (isto é, funcionário da Igreja), depois de ter escrito
o Decamerão (mas ele nunca mudou de ideia e, já com idade
avançada, licenciou uma revisão do texto).
Seu Decamerão é uma obra prima de realismo (a forma
como ele descreve a peste, com detalhes precisos e macabros,
a vida dos comerciantes, o modo com que defende os direitos
das mulheres (alguma coisa incrivelmente avançada). E sobre
isso ele se tornou ideal para críticos como Erich Auerbach (“Frate
Alberto” em Mimese), e Francesco De Sanctis (História da literatura
italiana). Ao mesmo tempo, Boccaccio constrói uma arquitetura com
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fresco enorme che è tutta una narrativa e riunisce la visione della morte (i tre morti sulla sinistra) e i dieci giovani, che
si intrattengono amenamente, sulla destra. Secondo Lucia
Battaglia Ricci, Ragionare in Giardino ed altri critici, la data
della realizzazione dell´affresco (16 metri di lunghezza) è del
1320, cioè prima della peste. Quindi, il Decameron farebbe
riferimento ad almeno tre prodotti letterari o culturali (intertesto e ironia):
1. L'affresco di Buffalmacco (che da il nome a uno dei pro-

desenfreada ironia cósmica que é montada
e desmontada. Para quem se interessa,
existe um magnífico e sofisticado livro de
Giuseppe Mazzotta, apenas em inglês,
chamado “The world at play” (O mundo
em jogo). Poderíamos chamá-lo, como
Bauldelaire, uma ironia desenfreada, ou
o cômico absoluto. Na reprodução anexada
está o grande afresco “O triunfo da morte”,

Em 1348

(SEGUNDO BOCCACCIO)
“... E a peste ganhou maior força porque dos doentes passava aos sãos que com eles
conviviam, de modo nada diferente do que faz o fogo com as coisas secas ou engorduradas que lhe
estejam muito próximas. E mais ainda avançou o mal: pois não só falar e conviver com os doentes
causava a doença nos sãos ou os levava igualmente à morte, como também as roupas ou quaisquer
outras coisas que tivessem sido tocadas ou usadas pelos doentes pareciam transmitir a referida
enfermidade a quem as tocasse.
É espantoso ouvir aquilo que devo dizer: se tais coisas não tivessem sido vistas pelos
olhos de muitos e também pelos meus, eu mal ousaria acreditar nelas, muito menos descrevêlas,
por mais fidedigna que fosse a pessoa de quem as ouvisse. Digo que era tamanha a eficácia de tal
peste em passar de um ser a outro, que ela não o fazia apenas de homem para homem, mas fazia
muito mais (coisa que indubitavelmente ocorreu várias vezes), ou seja, o animal não pertencente
à espécie do homem que tocasse as coisas do homem que adoecera ou morrera dessa doença não
só adoecia também como morria em brevíssimo espaço de tempo. Tive, entre outras, a seguinte
experiência, coisa vista com meus próprios olhos, como há pouco disse: um dia tendo os farrapos
de um pobre homem morto da doença sido jogados na via pública, dois porcos se aproximaram
deles e, conforme é seu costume, primeiro os fuçaram e depois os tomaram entre os dentes para
sacudi-los; em pouco tempo, como se tivessem tomado veneno, após algumas contorções ambos
caíram mortos sobre os trapos que em má hora haviam puxado.
De tais coisas e de muitas outras semelhantes ou piores originaram-se diferentes medos e
imaginações nos que continuavam vivos, e quase todos tendiam a um extremo de crueldade, que
era esquivar-se e fugir aos doentes e às suas coisas; e, assim agindo, todos acreditavam obter saúde.
Alguns, considerando que viver com temperança e abster-se de qualquer superfluidade ajudaria
muito a resistir à doença, reuniam-se e passavam a viver separados dos outros, recolhendo-se
e encerrando-se em casas onde não houvesse nenhum enfermo e fosse possível viver melhor,
usando com frugalidade alimentos delicadíssimos e ótimos vinhos, fugindo a toda e qualquer
luxúria, sem dar ouvidos a ninguém e sem querer ouvir notícia alguma de fora, sobre mortes ou
doentes, entretendo-se com música e com os prazeres que pudessem ter. (Trad. Ivone C. Benedetti,
in Decameron, L&PM Editores)
NOTA: A obra inteira, em língua italiana, está aqui.
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tagonisti di tre novelle del Decameron);
2. Il Canto V della Commedia di Dante
(con un'allusione all'episodio della morte di Paolo e Francesca) ;
3. Sorprendentemente, l'Hexameron
di Santo Ambrogio (IV secolo), che descrive i sei giorni della Creazione del Mondo.
Somma ironia confrontare la creazione
con la scoperta del principio dell'Eros,
principio sfrenato della copula (nel doppio senso di elemento grammaticale e
metafora per l´atto sessuale).
Lettura e rilettura è il nocciolo del nostro lavoro. Trovare qualcosa di nuovo
dimostra che, a volte, non è necessario
contare solo sull´opinione degli scienziati, per leggere il mondo e persino la
nostra pandemia la letteratura può essere utile o addirittura indispensabile,
perché oltre al buon senso porta con sé
anche un accenno all´etica. All´epoca,
Boccaccio era stato a Napoli. E a Salerno si trovava la più antica Facoltà di Medicina del mondo occidentale, fondata
nel IX secolo: la Regola salernitana. Una
buona lettura può rivelare cose ancora
non trasparenti e aiuta a combattere la
noia, la malinconia, l'inerzia.☑

de Buonamico Buffalacco, que mostra exatamente uma imagem de
amor e morte. É um afresco enorme que constitui uma narrativa
e reúne a visão da morte (os três mortos à esquerda) e os dez
jovens, que se divertem amigavelmente à direita. Conforme Lucia
Battaglia Ricci (“Ragionare in Giardino”) e outros críticos, a data
da realização do afresco (16 metros de comprimento) é de 1320,
isto é, antes da peste. Portanto, o Decamerão faria referência
a pelo menos três produtos literários ou culturais (intertexto e
ironia):
1. O afresco de Buffalmacco (que dá o nome a um dos
protagonistas de três novelas do Decamerão);
2. O Canto V da Comédia de Dante (com alusão ao episódio
da morte de Paolo e Francesca);
3. Surpreendentemente, o Hexamerão de Santo Ambrogio
(século IV), que descreve os seis dias da Criação do Mundo. É o
sumo da ironia confrontar a criação com a descoberta do princípio
de Eros, princípio desenfreado da cópula (no duplo sentido de
elemento gramatical e metáfora do ato sexual).
Leitura e releitura é o ponto central de nosso trabalho. Encontrar
alguma coisa de novo demonstra que, às vezes, não é preciso
basear-se apenas nas opiniões dos cientistas, para ler o mundo,
e até mesmo para a nossa pandemia a literatura pode ser útil e,
mesmo, indispensável, pois além do bom senso traz consigo também
um aceno à ética. Em sua época, Boccaccio tinha ido a Nápoles. E
em Salerno estava diante da mais antiga Faculdade de Medicina
do mundo ocidental, fundada no século IX: a 'Regola Salernitana'.
Uma boa leitura pode revelar coisas ainda não transparentes e
ajuda a combater o tédio, a melancolia e a inércia.☑

* Andrea Lombardi, laureato presso l’Università di
Roma (Italia) La Sapienza, diplomato in musica presso il Conservatorio S. Pietro a Maiella, Napoli (Italia),
Dottore in Letteratura Comparata presso l’Università
di San Paolo, FFLCH (1994). Professore della Facoltà di
Lettere (Dipartimento di Lingua neolatina) dell’Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ).
* Andrea Lombardi, Formado pela Universidade de Roma
(Itália) La Sapienza, diplomado em música no Conservatório S.
Pietro a Maiella, Nápoles (Itália), Doutor em Literatura Comparada
pela Universidade de São Paulo, FFLCH (1994). Professor da
Faculdade de Letras (Departamento de Línguas Neolatinas) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro ( UFRJ).
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● PASSANDO IL COMANDO - Chi passerà il comando nelle
prossime settimane è il console d’Italia a Recife, Gabor
de Zagon. Al suo posto, come abbiamo potuto appurare,
verrà una donna, alla sua prima esperienza come Console,
Nicoletta Fioroni. Se le nostre informazioni sono corrette,
l’avvicendamento avverrà nel prossimo settembre. La
nuova console è nata a Rieti (Lazio) l’11 novembre 1986 ed
è laureata in relazioni internazionali presso l’Università di
Roma. È entrata nella carriera diplomatica nel 2013 e la
sua prima esperienza all’estero è stata a Bucarest, dove ha
svolto la funzione di segretario commerciale. ♦ PASSANDO
O COMANDO - Quem estará passando o comando nas próximas
semanas é o cônsul da Itália em Recife, Gabor de Zagon. Em
seu lugar, conforme conseguimos apurar, virá uma mulher,
primeira investidura nas funções consulares, de nome Nicoletta
Fioroni. A se confirmar a informação, a mudança ocorreria em
setembro próximo. A nova cônsul é nascida em Rieti (Região
do Lácio) em 11 de novembro de 1986 e é diplomada em
relações internacionais pela Universidade de Roma.
Entrou na carreira diplomática em 2013 e sua primeira
experiência no exterior tem sido em Bucarest, onde
exerce a função de segundo secretário comercial.
● INGIUSTI MERITI? - “La propaganda del Maie (‘Movimento
Associativo Italiani all’Estero - partito fondato e presieduto
dall’italo-argentino senatore Ricardo Merlo,
sottosegretario della Farnesina per gli italiani
nel mondo) sugli italiani all’estero è faziosa
e strumentale”. L’affermazione è di Fabio
Porta, che imprime un tono bellico nei
rapporti tra Merlo e l’ex-deputato, oggi
segretario generale del PD - Partito
Democratico per tutta l’America del Sud.
Senza una risposta diretta da Merlo
(entrambi fanno parte della base di
appoggio all’attuale governo
italiano), l’affermazione
sta venendo
rimbalzata su tutti
i social network
fin dal 15
giugno. In
essa Porta
afferma
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anche che “i risultati dei quali [loro] si inorgogliscono sono
stati ottenuti dal PD: fin dall’approvazione del “fondo della
cittadinanza”, la destinazione di 50 milioni di Euro per la
diffusione della lingua e della cultura italiana, l’assunzione
di più funzionari per la rete consolare ed il raddoppio dei
fondi sociali per gli italiani all’estero.♦ O CHAPÉU ALHEIO? - “A
propaganda do Maie (‘Movimento Associativo Italiai all’Estero
- partido fundado e presidido pelo ítalo-argentino senador
Ricardo Merlo, subsecretário da Farnesina para os italianos no
mundo) sobre os italianos no exterior é facciosa e instrumental”.
A afirmação é de Fabio Porta, que retoma o tom de beligerância
entre Merlo e o ex-deputado, hoje secretário geral do PD - Partido
Democrático em toda a América do Sul. Sem resposta direta de
Merlo (ambos fazem parte da base de apoio ao atual governo
italiano), a afirmação está sendo repetida em todas as redes
sociais desde o dia 15 de junho. Nela Porta afirma também que
“os resultados dos quais [eles] se orgulham foram obtidos pelo PD:
desde a aprovação do “fundo da cidadania”, a destinação de 50
milhões de euros para a difusão da língua e da cultura italiana, a
contratação de mais funcionários para a rede consular e o dobro
dos fundos sociais para os italianos no exterior.
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● L’ULTIMO VIAGGIO - Leopoldo Tomelin era
un ex-Pracinha (ex-combattente a Montese,
in Italia) della II Guerra Mondiale che avrebbe
compiuto 97 anni il prossimo 21 settembre. Il 2
giugno è mancato a causa di complicazioni, in
uno degli ospedali di Blumenau. Sposato con la
signora Belandina Tomelin, lascia cinque figli,
orgogliosi della sua storia che, seppur in presenza
della pandemia, è stata degnamente ricordata
nel suo ultimo commiato. Nella foto ostenta
l’ultima medaglia ricevuta l’anno scorso da
“Eterni Combattenti”. ♦ A DERRADEIRA VIAGEM
- Leopoldo Tomelin era um ex-pracinha (excombatente em Montese) da II Guerra Mundial que
ia completar 97 anos no próximo 21 de setembro.
No dia 2 de junho ele faleceu, após complicações,
num dos hospitais de Blumenau. Casado com dona
Belandina Tomelin, deixa cinco filhos, orgulhosos
de sua história que, apesar da pandemia, foi
dignamente lembrada em sua última despedida.
Na foto, ele ostenta a última medalha recebida,
ano passado, de “Eternos Combatentes”.
● RECLAMI AL CAPO - Il discorso del senatore e
sottosegretario della Farnesina per gli italiani nel
mondo è pieno di orgoglio nel commemorare due anni
di governo e, invadendo i social network, si confonde
con la propaganda di sempre del Maie - ‘Movimento
Associativo Italiani all’Estero”: non è mai stato fatto
così tanto per gli italiani nel mondo, servizi consolari
migliori, insomma una politica per gli italiani nel
mondo, ecc., ecc. Al contrario, il CGIE - ‘Consiglio
Generale degli Italiani nel Mondo’, appanna la
brillantezza ostentata da Merlo e reclama, tra le altre
cose, della cronica insufficienza di funzionari nella
rete consolare in tutto il mondo, un’annosa situazione
ma che si è aggravata con le restrizioni imposte dalla
pandemia del Coronavirus. Il reclamo è del segretario
generale della rappresentanza massima degli italiani
all’estero, Michele Schiavone ed è stato formulato in
una recente lettera inviata al ministro Luigi Di Maio,
proprio il capo di Merlo. ♦ RECLAMAÇÃO AO CHEFE - O
discurso do senador e subsecretário da Farnesina para os
italianos no mundo é ufanista ao comemorar dois anos
no governo e, ao invadir as redes sociais, se confunde

com a propaganda de sempre do Maie - ‘Movimento
Associativo Italiani all’Estero”: nunca se fez tanto
pelos italianos no mundo, serviços consulares
melhores, enfim uma política para os italianos
no mundo, etc, etc, etc. Na contramão, o
CGIE - ‘Consiglio Generale degli Italiani nel
Mondo’, empana o brilho pretendido por
Merlo e reclama, entre outras coisas,
da crônica insifuciência de funcionários
na rede consular em todo o mundo,
uma situação antiga mas que se
agravou com as restrições impostas
pela pandemia do coronavirus. A
reclamação é do secretário geral
da representação máxima
dos italianos no exteriores,
Michele Schiavone, e
foi formulada em carta
recente endereçada ao
ministro Luigi Di Maio,
exatamente o chefe de
Merlo.
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SEZIONE NOSTALGIA / SESSÃO NOSTALGIA

Il Centro Culturale O Centro Cultural
e la sua storia e sua história

Centro Cultural Ítalo Brasileiro Dante Alighieri - Curitiba-PR

ISTITUZIONALE
informe institucional

Non c’è anniversario
che non evochi
ricordi del passato.
Ed il Centro Culturale
Italo-Brasiliano
Dante Alighieri
di Curitiba ha un
passato ricco di
storie. Continuiamo
con la “sessione
nostalgia” che
fa riferimento al
12 maggio 1950,
data in cui l’entità
fu fondata con
l’odierno focus,
dando inizio ad
una nuova fase. È il
nostro omaggio per
tutti quelli che fanno
parte della nostra
storia.■
70 ANOS - Não há
aniversário que não
evoque lembranças
do passado. E o
Centro Cultural
Ítalo-Brasileiro
Dante Alighieri de
Curitiba tem um
passado cheio de
histórias. Assim,
prosseguimos com a
“sessão nostalgia”
em alusão à data de
12 de maio de 1950,
quando a entidade,
fundada nos moldes
atuais, iniciava uma
nova fase. É a nossa
homenagem a todos
que fazem parte da
nossa história.☑
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70 ANNI

G

uido Borgomanero compierebbe 99 anni il 12
luglio. Morì nel 2005, a
85 anni, nemmeno due
anni dopo aver dato, in una solenne cerimonia, bastone in mano, il suo nome
al Salone di Eventi del Centro Culturale
Italo-Brasiliano Dante Alighieri, di Curitiba, del quale era assiduo frequentatore.
Molti giovani, oggi, leggendo sulla targa
“Salone di eventi Dr. Guido Borgomanero” sanno a malapena chi è stato il personaggio che, per molti, è sempre ricordato in qualsiasi evento culturale (prin-

■ Guido Borgomanero completaria 99
anos de vida nesse 12 de julho. Ele morreu em 2005, aos 85 anos, nem dois
anos depois de ter emprestado, em ato
solene, bengala na mão, seu nome ao
Salão de Eventos do Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri, de Curitiba,
do qual era assíduo frequentador. Muitos
jovens, hoje, ao ler na placa “Salone de
Eventi Dr. Guido Borgomanero” mal sabem quem foi o personagem que, para
muitos, é sempre lembrado em qualquer
evento cultural (principalmente musical)
da cidade pela presença sempre certa
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Borgomanero scopre la targa contenente il suo nome alla presenza
dell’allora console Mario Trampetti e del presidente Vittorio
Romanelli; l’immagine del salone vuoto e durante il seminario di
Borgomanero; nella pagina precedente, Guido e sua moglie Ragnhild
in una foto del 2000. ■ Borgomanero descerra a placa que contem seu
nome na presença do então cônsul Mario Trampetti e do presidente Vittorio
Romanelli; a imagem do salão vazio e durante a palestra de Borgomanero;
na página anterior, Guido e a esposa Ragnhild em foto do ano 2000.

cipalmente musicale) della città per la presenza sempre certa
di Ragnhild Gabbe, sua vedova. Borgomanero fu console generale d’Italia a Curitiba e qui decise di continuare la sua vita
una volta in pensione, nel 1984, dalla lunga carriera diplomatica, iniziata nel 1951, dopo un periodo di vita militare (nella
II Guerra Mondiale era capitano della Riserva e poi traduttore
presso il Tribunale di Norimberga). Nato a Cesenatico (Emilia
Romagna), l’”eterno console” era un intellettuale rispettato
e, tra oltre venti distinzioni e onorificenze ricevute, era molto
orgoglioso del titolo di presidente onorario del Centro Culturale Dante Alighieri. Qui vive la sua famiglia: oltre a Ragnhild,
il figlio Alessandro (come il padre, laureato in violino, violinista e professore di violino), sposato con Juliana B. Caetano
ed il nipote Leonardo.☑

de Ragnhild Gabbe, sua viúva esposa.
Borgomanero foi cônsul geral da Itália
em Curitiba e aqui resolveu continuar
sua vida ao se aposentar, em 1984, da
longa carreira diplomática, iniciada
em 1951, depois de um período de vida
militar (atuou na II Guerra Mundial, era
Capitão da Reserva, tendo sido inclusive
tradutor perante o Tribunal de Nuremberg).
Natural de Cesenatico (Região da Emilia
Romagna), Itália, o “eterno cônsul” era
um intelectual respeitado e, dentre mais
de duas dezenas de condecorações e
honrarias, tinha muito orgulho do título de
Presidente Honorário do Centro Cultural
Dante Alighieri. Aqui vive sua família: além
de Ragnhild. o filho Alessandro (como
o pai, formado em violino, violinista e
professor de violino), casado com Juliana
B. Caetano e o neto Leonardo.☑
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TURISMO

Ripartire
da zero

UNA VISIONE PANORAMICA DELLA SITUAZIONE IN ITALIA E LA
PROPOSTA DI UNA RIPRESA DANDO ENFASI AL TURISMO DI RITORNO

Di / Por Agostino Ingenito* - Italia

L’

epidemia “ha azzerato un’attività che proprio nel trimestre marzo-maggio ha la sua
fase di rilancio stagionale, favorita dal susseguirsi di occasioni tra le festività pasquali e la Pentecoste (rilevante soprattutto per l’afflusso estero)”. In questo periodo, è stato stimato, senza il Covid-19
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■ TURISMO: REPARTIR DO ZERO - UMA
VISÃO PANORÂMICA DA SITUAÇÃO NA ITÁLIA
E A PROPOSTA DE RETOMADA COM ÊNFASE
NA INCLUSÃO DO TURISMO DE RETORNO - A
epidemia “eliminou uma atividade que exatamente no trimestre março-maio tem sua
fase de relançamento sazonal, favorecida
pela sucessão de oportunidades entre as
festas da Páscoa e Pentecostes (especialmente relevante para o fluxo estrangeiro)”.
Nesse período - estimou-se - sem o Covid-19,
haveria 81 milhões de presenças (ou 18% do
total anual), 23% das presenças anuais de
estrangeiros e 20% das presenças anuais em
estruturas hoteleiras. Durante o trimestre,
apenas turistas estrangeiros teriam gasto
cerca de 9,4 bilhões de euros.
Na Europa e na Itália, há um grande desejo
de recomeçar após a fase do 'lockdown' e o
risco de infecção agora muito reduzido em
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ci sarebbero state 81 milioni di presenze (ovvero il 18% del
totale annuale), il 23% delle presenze annuali di stranieri, nonché il 20% delle presenze annuali in strutture alberghiere. Sempre nel trimestre i soli turisti stranieri avrebbero speso circa 9,4 miliardi di euro.
In Europa e in Italia c’è tanta voglia di ripartire dopo
la fase del lockdown e il rischio contagi ormai molto ridimensionato rispetto ai primi tempi. Già dal 15 giugno molte compagnie aeree hanno ripreso molte rotte interne europee e si tornerà a pieno regime entro il 1 luglio con la riapertura di gran parte delle rotte extraeuropee. L’unione
europea ha lanciato un sito web dedicato www.reopen.
europa.eu , che fornisce informazioni su dove e come i cittadini dell'Ue possono viaggiare e cosa possono aspettarsi
a destinazione. Ciò li aiuterà a pianificare con sicurezza i
loro viaggi e vacanze in Europa, rimanendo sani e al sicuro.
Esistono, tuttavia, ancora troppe restrizioni di viaggio
infondate in atto in Europa. Ed ecco perché abbiamo invitato tutti gli Stati membri a seguire le raccomandazioni
della Commissione europea per una soppressione coordinata delle restrizioni alle frontiere interne laddove vi sia
sufficiente convergenza della situazione epidemiologica
e laddove siano previsti i necessari mezzi precauzionali e
di sicurezza.
L’associazione invita inoltre gli Stati membri dell'Ue a
seguire l'approccio proposto dalla Commissione per iniziare a eliminare gradualmente le restrizioni ai viaggi da/
verso Paesi extra Uea partire dal 1° luglio. Le parole chiave saranno safe&clean e tecnologie innovative”.
Tra i temi trattati durante le tavole rotonde online spiccano l’attenzione per le nuove esigenze della food experience, con la necessità di migliorare i sistemi di revisione
dell’approvvigionamento merci e l’utilizzo di nuove tecniche in cucina come la pastorizzazione e la cottura a bassa
temperatura per assicurare sicurezza e qualità, ma anche la
‘cost efficiency’ e una discussione sugli hotel del futuro, sui
possibili layout e una migliore organizzazione degli spazi.
La sfida dei prossimi mesi sarà come far evolvere le misure di attenuazione dell'emergenza in misure di recupero a più lungo termine e di stimolo che possano sostenere
più efficacemente la ripresa del settore e in particolare di
quelle imprese redditizie che possono essere in difficoltà,
ma che sono fondamentali per rimettere a regime il sistema turistico. L’utilizzo di misure di coordinamento e task

comparação aos primeiros dias. Já a partir
de 15 de junho, muitas companhias aéreas
reabriram muitas rotas internas da Europa
e retornarão à capacidade máxima até 1º de
julho, com a reabertura da maioria das rotas
para fora da Europa. A União Europeia lançou
um site dedicado que fornece informações
sobre onde e como os cidadãos da UE podem
viajar e o que podem esperar em seu destino.
Isso os ajudará a planejar suas viagens e
férias na Europa com segurança, mantendose saudáveis e seguros.
No entanto, ainda existem muitas
restrições de viagem sem fundamento
na Europa. Por esse motivo, convidamos
todos os Estados-Membros a seguir as
recomendações da Comissão Europeia para
a supressão coordenada das restrições nas
fronteiras internas, onde haja convergência
suficiente da situação epidemiológica e onde
estiverem previstas as medidas preventivas
e de segurança necessárias.
A associação também convida os Estados
membros da UE a seguir a abordagem proposta
pela Comissão para começar a remover
gradualmente as restrições às viagens de
ou para países fora da UE a partir de 1º de
julho. As palavras-chave serão 'safe&clean'
e tecnologias inovadoras.
Entre os tópicos abordados nas mesasredondas on-line, destaca-se a atenção às
novas necessidades da experiência alimentar,
com a exigência de melhorar os sistemas de
revisão do suprimento de mercadorias e o uso de
novas técnicas na cozinha, como pasteurização
e o cozimento em baixa temperatura para
garantir segurança e qualidade, mas também
a 'relação custo-benefício' e uma discussão
sobre os hotéis do futuro, sobre os possíveis
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“

A crise representa uma
oportunidade para repensar
o sistema turístico para um
futuro mais sustentável e
resiliente.

“

force. La rimozione delle restrizioni ai
viaggi. Ristabilire la fiducia dei viaggiatori e stimolare la domanda. Ripensare il settore del turismo.
La crisi rappresenta un'opportunità
per ripensare il sistema turistico per un
futuro più sostenibile e resiliente. Saranno necessarie politiche per affrontare i problemi strutturali del settore,
evitare che si ripropongano criticità circa la gestione del turismo (ad esempio il turismo di massa) e far avanzare
le priorità chiave come incoraggiare
nuovi modelli di business, l'adozione
della digitalizzazione e la promozione
della connettività.
L’Italia è sempre più attrattiva per i
flussi latino americani: secondo l’Ufficio Studi Enit su dati Istat e Banca d’Italia e Unwto, gli arrivi aeroportuali
dall’Area Sud America nel 2018 sono
cresciuti del +6,7% rispetto al 2017.
I flussi turistici nelle strutture alberghiere italiane dai principali Paesi latino americani risultano in aumento nel
2017 rispetto al 2016. Gli hotel ospitano la maggioranza dei flussi da ogni
Paese, anche se nel biennio considerato cresce maggiormente la ricettività extra-alberghiera per entrambi gli
indicatori, arrivi e presenze.
In aumento il totale dei viaggiatori alle frontiere (+17,1%) e la spesa
(+11,2%) dei turisti provenienti dai Paesi latino americani in Italia mentre risultano in leggera flessione i pernottamenti (-0,3%). In termini di spesa
turistica, si registra un +12,5% degli
introiti dal Brasile, pari a 720 milioni

layouts e uma melhor organização dos espaços.
O desafio nos próximos meses será como transformar as medidas
de atenuação da emergência em medidas de estímulo e recuperação a
longo prazo que possam apoiar de maneira mais eficaz a recuperação
do setor e, em particular, das empresas lucrativas que podem estar
em dificuldade, mas que são essenciais para o funcionamento do
sistema turístico. O uso de medidas de coordenação e forças-tarefa.
Remoção de restrições de viagem. Restabelecer a confiança dos
viajantes e estimular a demanda. Repensar o setor de turismo.
A crise representa uma oportunidade para repensar o sistema
turístico para um futuro mais sustentável e resiliente. Serão necessárias
políticas para resolver os problemas estruturais do setor, evitar
questões críticas sobre a gestão do turismo (por exemplo, turismo
de massa) e promover prioridades importantes, como incentivar
novos modelos de negócios, adotar a digitalização e promover
conectividade.
A Itália é cada vez mais atraente para os fluxos latino-americanos:

de acordo com o escritório de estudos do, baseado em dados do
Istat e do Banco da Itália e Unwto, as chegadas de aeroportos da
região da América do Sul em 2018 cresceram 6,7% em comparação
com 2017. Os fluxos de turistas nas estruturas hoteleiras italianas
dos principais países da América Latina estão aumentando em 2017
em relação a 2016. Os hotéis hospedam a maioria dos fluxos de
cada país, mesmo que nos dois anos considerados cresce mais a
receptividade extra-hoteleira para ambos os indicadores, chegadas
e presenças.
O número total de viajantes nas fronteiras aumentou (+ 17,1%)
e as despesas de turistas de países latino-americanos na Itália
(+ 11,2%), enquanto os pernoites caíram um pouco (-0,3%). Em
termos de gastos turísticos, há + 12,5% da receita vinda do Brasil,
equivalente a 720 milhões de euros, e da Argentina (+ 25,5%), mas
o número de turistas mexicanos também aumentou. Mais uma vez,
são os brasileiros que gastam mais dinheiro, vencendo Argentina
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Venezia, sempre piena di turisti, riceve tutti gli anni tra i 5
ed i 6 milioni di visitatori. Qui un’immagine di settembre
2009. ■ Veneza, sempre apinhada de turistas, recebe todos os
anos entre cinco e seis milhões de visitas. Aqui uma imagem de
setembro de 2009.

di euro, e dall’Argentina (+25,5%), ma anche è aumentato
anche il numero di turisti messicani. Sono ancora una volta i brasiliani a spendere di più superando per budget Argentina e Messico. I tentativi di prevedere il probabile impatto della pandemia sull'economia del turismo sono stati
rapidamente superati dalla velocità con cui la situazione si
è evoluta con il diffondersi della pandemia.
Tuttavia crescono le aspettative che per una ripresa fino
ai livelli pre-crisi ci possano volere due o più anni.
L'International Air Travel Association (IATA) 13 prevede
che difficilmente le compagnie aeree vedranno un ritorno
ai livelli di traffico pre-crisi prima dell'inizio del 2021 mentre la società di dati sull'ospitalità STR stima che il ritorno
ai livelli pre-crisi non avverrà prima del 2022.
Nell’estate della Fase Due, gli italiani alle vacanze non
rinunciano. Anche se saranno solo di pochi giorni. Sale in-

e México. Tentativas de prever o provável
impacto da pandemia na economia do turismo
foram rapidamente superadas pela velocidade
com que a situação evoluiu à medida que a
pandemia se espalhou.
No entanto, crescem as expectativas de
que pode levar dois ou mais anos para uma
recuperação nos níveis pré-crise.
A 'International Air Travel Association IATA 13 prevê que as companhias aéreas
dificilmente verão um retorno aos níveis de
tráfego pré-crise antes do início de 2021,
enquanto a empresa de dados de hospitalidade
STR estima que o retorno a níveis de tráfego
pré-crise antes do início de 2021, enquanto
a empresa de dados de hospitalidade STR
estima que o retorno aos níveis pré-crise
não ocorrerá antes de 2022.
No verão da Fase 2, os italianos não
desistem de férias. Mesmo que durem apenas
alguns dias. De fato, a parcela daqueles que
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Turisti all’interno di una antica struttura
termale a Pompei, inizio maggio 2011: una
realtà che tornerà in Italia solo nel 2022.
■ Turistas no interior de uma casa de banho
em Pompeia, no início de maio de 2011: uma
realidade que poderá retornar à Itália somente
em 2022.

fatti al 48% (rispetto al 19% di aprile), la quota di coloro
che pensano di fare le valigie nei mesi tra giugno e agosto.
L’anno scorso, nello stesso periodo, erano il 70%. I viaggi saranno brevi, anzi brevissimi, massimo tre giorni. E un
italiano su cinque pensa che non farà vacanze quest’anno.
■ Estate al mare (in Italia) - Ma dove andranno? Quali
saranno le mete preferite? L’estate 2020 sarà italiana. E al
mare. Lo dice il 49% di chi farà vacanza. Tuttavia, il numero è ancora lontano da quel 61% dello scorso anno. Prende invece quota (è proprio il caso di dirlo) la montagna,
probabilmente percepita come spazio aperto e quindi più
sicura: il 23% contro il 18% di maggio 2019. Effetto contrario per le città d’arte, stabili da aprile al 17% delle pre-
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pensam em fazer as malas nos meses entre
junho e agosto sobe para 48% (comparado
a 19% em abril). No ano passado, no mesmo
período, eram 70%. As viagens serão curtas,
muito curtas, no máximo de três dias. E um
em cada cinco italianos acha que não tirará
férias este ano.
Verão no mar (na Itália) - Mas para
onde eles vão? Quais serão seus destinos
favoritos? O verão de 2020 será italiano.
E ao mar. Dizem isso 49% dos que vão de
férias. No entanto, o número ainda está
longe dos 61% do ano passado. A montanha,
por outro lado, provavelmente será vista
como um espaço aberto e, portanto, mais
seguro: 23% contra 18% em maio de 2019.
Um efeito oposto terão as cidades de arte,
estável em abril nos 17% das preferências dos
entrevistados e 9 pontos abaixo da pesquisa
de maio do ano passado. Apenas 15% dos
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ferenze degli intervistati e ben 9 punti sotto la rilevazione
di maggio dello scorso anno. Solo il 15% degli intervistati
visiterà musei, monumenti e mostre, contro il 37% dello
scorso anno. Insomma, non sarà certo l’estate del turismo
culturale. Il motivo? Forse il timore di stare in spazi chiusi,
magari in coda, a contatto con altra gente.
■ Effetti negativi a catena - Meno turisti nelle città
portano effetti negativi a catena su tutto l’indotto. Basti
pensare allo shopping ad esempio che, tra gli obiettivi della vacanza, è indicato solo dal 5% degli intervistati contro
il 20% di maggio 2019. Un disastro annunciato per quelle attività dei servizi e del commercio locali che confidano
sui turisti, ben più che sui residenti, per realizzare i loro
obiettivi di volume d’affari.
Quest’estate solo il 15% degli intervistati visiterà musei, monumenti e mostre in vacanza. Per le città d’arte non
sono buone notizie.
“Ignorare un quadro tanto drammatico e non reagire
con immediatezza adottando provvedimenti focalizzati sul
turismo sarebbe follia”, dichiara il Presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè. Che sottolinea: “Se il
nostro è davvero un settore strategico per l’economia ita-

“

“

Mais uma vez, são os
brasileiros que gastam
mais dinheiro, vencendo
Argentina e México.

liana – e non sta certo a noi doverlo dimostrare, perché
basta guardare i fatti senza bendarsi gli occhi – allora il
Governo studi subito, dopo il Cura Italia, un decreto Cura
Turismo”.
■ Vicini a casa - Ma a preoccupare più di tutto è il tipo
di vacanza che gli italiani dichiarano di volere fare quest’estate. Sono 35 su 100 a dichiarare che comunque faranno
viaggi brevi, con 2 o 3 pernottamenti al massimo, restando nelle vicinanze di casa. A pensarla così, a maggio 2019,
erano solo il 14%, meno della metà. Alla domanda “Durante
la sua prima vacanza post emergenza lei penserà soprattutto a…” il 37 per cento degli intervistati da Swg ha detto
di “volersi immergere nella natura” o di voler “stare all’a-

entrevistados visitarão museus, monumentos
e exposições, contra 37% no ano passado.
Em suma, certamente não será o verão do
turismo cultural. O motivo? Talvez o medo
de estar em espaços fechados, talvez em
uma fila, em contato com outras pessoas.
Efeitos negativos em cadeia - Menos turistas
nas cidades produzem efeitos negativos em
cadeia sobre toda economia. Basta pensar
nas compras, por exemplo, que, entre os
objetivos das férias, são indicadas por apenas
5% dos entrevistados, contra 20% em maio
de 2019. Um desastre anunciado para os
serviços locais e atividades comerciais que
dependem de turistas, muito mais que nos
residentes, para atingir suas metas negócios.
Neste verão, apenas 15% dos entrevistados
visitarão museus, monumentos e exposições
durante suas férias. Para as cidades de arte,
isso não é uma boa notícia.
“Ignorar um quadro tão dramático e não
reagir imediatamente adotando medidas
voltadas para o turismo seria loucura”, diz
a presidente da Confturismo-Confcommercio,
Luca Patanè. Ele sublinha: “Se o nosso é
realmente um setor estratégico para a
economia italiana - e certamente não somos
nós que precisamos provar isso, porque basta
olhar os fatos - então o governo deve estudar
imediatamente, após o decreto “Cura Italia”,
um decreto “Cura Turismo”.
Perto de casa - Mas o que mais preocupa
é o tipo de férias que os italianos dizem que
querem ter neste verão. São 35 sobre 100 a
declar que farão viagens curtas, com 2 ou 3
noites, no máximo, ficando nas proximidades
de sua casa. Em maio de 2019, apenas 14%,
menos da metade, pensavam assim. Quando
perguntado “se durante suas primeiras férias
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perto” e il 33% (più 11 punti percentuali rispetto ad aprile) ha sottolineato che penserà soprattutto a “riposarsi”.
■ Turismo di ritorno - Su questo tema ho lavorato
ad un piano programmatico che preveda un progetto di
ampio respiro e che tenga conto delle aspettative ed esigenze dei viaggiatori. Il ritorno verso i luoghi di origine
è spesso vissuto come un pellegrinaggio verso una meta
religiosa. Per questo motivo ho realizzato, insieme ad alcuni miei amici colleghi operatori, un pacchetto organizzato in cui prevalga l’identità, la cultura dell’accoglienza
e una vera riconnessione con i territori. In tanti inoltre ci
chiedono di conoscere i luoghi di origine degli antenati che
sono emigrati in SudAmerica, partendo in tour dal luogo
dell’ultimo approdo italiano, accompagniamo i viaggiatori
verso un percorso di conoscenza e approfondimento culturale, sociale e turistico prima di portarli nel luogo scelto, e li facciamo incontrare con la comunità del posto. Un
modo per interagire subito e determinare quella connessione fondamentale che le radici sanno offrire. Inoltre abbiamo elaborato un piano per favorire anche la residenza
in luoghi spesso interni della nostra Italia con un progetto di ripopolamento soprattutto di borghi e località delle
aree interne del Sud e Nord dell’Italia. Per questo motivo
favoriamo accordi istituzionali anche per garantire pratiche di riconoscimento della cittadinanza e soprattutto di
un’integrazione reale e sostenibile. ☑

* Agostino Ingenito è il fondatore e presidente di Abbac Associazione Bad & Breakfast
ed Affittacamere della Campania e anche di Fie - Federazione Extralberghiera Italiana.
* Agostino Ingenito é o
fundador e presidente de
Abbac - 'Associazione Bad &
Breakfast ed Affittacamere”
da Campania e também da Fie
- “Federazione Extralberghiera
Italiana”.
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pós-emergência, você pensará principalmente
em ...”, 37% dos entrevistados por Swg disseram
que “querem mergulhar na natureza”, ou
que querem “estar ao ar livre”, e 33% (mais
11 pontos percentuais em relação a abril)
enfatizaram que pensarão principalmente
em “descanso”.
Turismo de retorno - Nesta questão,
trabalhei sobre um plano programático que
contempla um projeto abrangente e que leva em
consideração as expectativas e necessidades
dos viajantes. O retorno aos locais de origem
é, frequentemente, experimentado como
uma peregrinação a um destino religioso.
Por esse motivo, juntamente com alguns de
meus colegas de trabalho, criei um pacote
organizado no qual prevalecem a identidade,
a cultura da hospitalidade e uma verdadeira
reconexão com os territórios. Muitos também nos
pedem para conhecer os locais de origem dos
antepassados q ue emigraram para a América
do Sul, partindo do local da última residência
italiana, acompanhamos os viajantes por um
caminho de conhecimento e aprofundamento
cultural, social e turístico antes de levá-los
ao local escolhido, e alí proporcionamos o
encontro com a comunidade local. É uma maneira
de interagir imediatamente e determinar a
conexão fundamental que as raízes podem
oferecer. Além disso, desenvolvemos um
plano para incentivar a residência em lugares
geralmente no inrterior da Itália, com um
projeto de repovoamento, especialmente de
vilarejos e localidades de áreas internas do
Sul e do Norte da Itália. Por esse motivo,
colaboramos com acordos institucionais
também para garantir o reconhecimento da
cidadania e, acima de tudo, a integração
real e sustentável.☑
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n un’Italia che cerca strade per tornare a crescere dopo
la lunga agonia della pandemia Covid 19, il settore
del turismo allunga un occhio al bilancio dei numeri e
l’altro a programmare strategie che stimolino il flusso dell’interno e, soprattutto, dall’esterno.
Ed è in questo contesto che questa colonna propone una riflessione: potrebbe essere l’italianità uno stimolo all’incremento dei “ponte aereo” San Paolo-Roma o Rio de Janeiro-Milano?
Prima di dare una risposta, vale la pena presentare i numeri
diffusi dall’Agenzia Nazionale di Turismo d’Italia - ENIT. Dall’inizio del 2020 alla fine di aprile gli sbarchi negli aeroporti italiani
sono precipitati del 64,5% rispetto al primo quadrimestre 2019.
All’inizio di giugno, le prenotazioni di viaggi per il periodo estivo

Gli Emigrati (Angiolo Tommasi)

Investire
nell’italianità e
nel turismo

Brava Gente
Eduardo Fiora - SP

fiora@insieme.com.br

■ INVESTIR NA ITALIANIDADE E NO TURISMO - Numa Itália que busca caminhos
para voltar a crescer depois da longa agonia
da pandemia Covid 19, o setor de turismo
estende um olho no balanço dos números e
outro no planejamento de estratégias que
impulsionem o fluxo de interno e, sobretudo, o externo.
E é nesse contexto que essa coluna
propõe uma reflexão: poderia a italianidade
ser fator de estímulo ao incremento das
"pontes aéreas" São Paulo-Roma ou Rio
de Janeiro-Milão?
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Un vicolo di Regalbuto, a Catania (Sicilia);
nella pagina precedente Borno, in
Provincia di Brescia, in Lombardia.■ Uma
ruela de Regalbuto, em Catânia, na Sicília;
na página anterior, acidade de Borno, na
Província de Brescia, na Lombardia.

(giugno-agosto) indicava un crollo dell’8,1%.
L’analisi dei numeri nel periodo maggio-ottobre rivela un quadro desolante per quanto riguarda le prenotazioni internazionali dei voli di lunga distanza: Giappone (-80,9%), Brasile (-74,5%),
Corea del Sud e Stati Uniti (-72,9%) e Australia (-70,2%).
In termini monetari, il settore del turismo italiano stima perdite stratosferiche: 65 miliardi di Euro, cosa che richiederà competenza di gestione e molta creatività per letteralmente reinventare l’industria del turismo nel “Bel Paese”, dove i visitatori provenienti da tutte le parti del mondo hanno lasciato, nel 2019, 46
miliardi di Euro.
Quando si chiede come ricominciare per richiamare di nuovo
i turisti dall’esterno e dall’interno della Penisola, .l’Enit pone attenzione sui piccoli borghi, l’ecoturismo e il turismo storico-culturale diffuso in tutto il territorio nazionale, dove si potrà evitare
agglomerazioni e rispettare la distanza sociale.
Intervistato dall’Agenzia Ansa, il presidente del ENIT, Giorgio
Palmucci, ha affermato che l’Italia è pronta per la riattivazione
del settore turistico. “Sarà un’estate segnata dal movimento interno, con percorsi gastronomici e culturali speciali, per vivere
un’esperienza turistica a ritmi più lenti”.
E proprio nel contesto di questo panorama tracciato da Palmucci queste considerazioni osano dare ai gestori del turismo d’Italia un simpatico suggerimento: incentivare il turismo di brasiliani, discendenti di italiani come me (nipote) e mia figlia, viaggi
in Italia per un “vero e proprio” turismo di ritorno.
“Nonno” Fiora lasciò la piccola Borno (in Provincia di Brescia,
Lombardia, oggi con 2.600 abitanti), nella zona della Val Canoni-
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Antes de lançar luz a essa resposta, vale
a apena apresentar números divulgados
pelo da Agência Nacional de Turismo da
Itália - ENIT. Do início de 2020 até o final
de abril os desembarques nos aeroportos
italianos despencou 64,5% se comparado
ao primeiro quadrimestre de 2019. No início
de junho, a reserva de voos no período de
verão (junho-agosto) apontava queda de
87,1%.
A análise dos números no período maiooutubro revela um quadro desolador no que
diz respeito à reservas internacionais de
voos de longa distância: Japão (-80,9%),
Brasil (-74,5%), Coreia do Sul e EUA (-72,9%)
e Austrália (-70,2%).
Em valores monetários, o setor de turismo
italiano estima perdas estratosféricas: 65 bilhões
de euros, o que irá requerer competência de
gestão e muita criatividade para literalmente
reinventar a indústria do turismo no "Bel
Paese", onde os visitantes vindos de todos
os cantos do mundo deixaram no país, em
2019, R$ 46 bilhões de euros.
Quando questionado sobre por onde
recomeçar para chamar de volta os turistas de
fora e de dentro da Península, o Enit aponta
para roteiros com foco nos pequenos burgos,
ecoturismo e turismo histórico-cultural difuso
por todo o território nacional, onde será
possível evitar aglomerações e respeitar
o distanciamento social.
Entrevistado pela Agencia Ansa, o presidente
do ENIT, Giorgio Palmucci, afirmou que a
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ca, nel 1918, dopo aver combattuto nella
Grande Guerra. Benché io abbia già visitato l’Italia più volte, non ho ancora avuto l’opportunità di andare a Borno, dormire in uno dei sobri hotel della città e
assaggiare il tipico cibo della città natale dei Fiora. Perché non realizzare questo
sogno con mia figlia avendo come incentivo azioni ricettive da parte dell’Enit, come
ad esempio facilitazioni nello spostamento
da Milano-Borno, viaggio di oltre tre ore?
Potremmo andare in tre: padre, madre e figlia. Da Borno potremmo andare
a Regalbuto, in Sicilia (Provincia di Catania, con 7.200 abitanti), terra di origine
dei Pernicone, nonni “della signora Fiora”, che giunsero a San Paolo nel 1909,
dove morirono senza mai essere tornati
nel paese di origine.
Conoscere e innamorarsi di Borno e Regalbuto. Gastronomia e turismo nel più assoluto stile “slow”, senza agglomerazioni, rispettando il distanziamento sociale e
tutti i protocolli post-pandemia Covid 19.
Quanti discendenti di italiani non sognano
di conoscere la cittadina dove sono nati i
loro nonni o bisnonni? Di sicuro siamo in
migliaia ad avere nel cuore questo desiderio. L’Enit potrebbe considerare questo
“desiderio”, questa grande voglia e lanciare in Brasile un grande progetto di turismo di ritorno, il turismo della riscoperta delle nostre radici italiane.☑

Itália está preparada para a reativação do setor turístico. "Será
um verão marcado pela movimentação interna, com percursos
gastronômicos e culturais especiais, para viver uma experiência
turística a ritmos mais lentos".
E justamente no contexto desse panorama traçado por Palmucci
essa coluna, se atreve a deixar aos gestores do turismo da Itália
uma singela sugestão: incentivar que brasileiros, descendentes
de italianos como eu (neto) e minha filha, viagem à Itália para um
"vero e proprio" turismo de retorno.
“Nonno” Fiora deixou a pequenina Borno (Província de Brescia,
Lombardia, hoje com 2.600 mil habitantes), na região do Val
Canonica, em 1918, depois de ter combatido na Grande Guerra.
Embora eu já tenha visitado a Itália por mais de uma vez, ainda
não encontrei oportunidade de ir até Borno, me hospedar num
dos simples hotéis da cidade e saborear a comida típica da cidade
natal dos Fiora. Por que não realizar esse sonho com minha filha
tendo como incentivo ações receptivas por parte do Enit, como
facilidades no deslocamento Milão-Borno, uma viagem truncada
de mais de três horas de duração?
Poderíamos viajar a três: pai, mãe e filha. De Borno iríamos para
Regalbuto, na Sicilia (Província de Catania, com 7.200 habitantes),
terra de origem dos Pernicone, avós "della signora Fiora", que
chegaram a São Paulo em 1909, onde morreram sem jamais terem
retornado ao país de origem.
Conhecer e se apaixonar por Borno e Regalbuto. Gastronomia
e turismo no mais absoluto estilo 'slow', sem aglomerações,
respeitando o distanciamento social e todos os protocolos póspandemia Covid 19. Quantos e quantos descendentes de italianos
não sonham em conhecer a cidadezinha onde nasceram seus avós
ou bisavós? Com certeza, somos em milhares a guardar no coração
esse desejo. Bem que o Enit poderia abraçar esse "desiderio", essa
imensa vontade e lançar no Brasil um grande projeto de turismo de
retorno, o turismo da redescoberta das nossas raízes italianas. ☑
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VIAGGI

Per ora,
dimenticatevi
dell’Italia

L’UNIONE EUROPEA APRE LE FRONTIERE ESTERNE MA
NON PER, TRA GLI ALTRI, BRASILIANI, RUSSI E STATUNITENSI

L’

ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile continuerà ad essere proibito a partire dal primo luglio,
quando i paesi del blocco apriranno le loro frontiere esterne. La decisione presa a Bruxelles lo scorso
26 giugno dai rappresentanti diplomatici delle nazioni che formano l’Unione Europea coinvolge anche altri paesi con un’alta incidenza di Covid-19, come Russia, Turchia e Stati Uniti (che nemmeno
accettano viaggiatori in provenienza dal Brasile). Per il momento,
solo viaggiatori di 14 paesi hanno accesso all’Unione Europea: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Ruanda, Tailandia, Canada, Uruguay, Armenia, Marocco, Tunisia, Georgia, Montenegro e Serbia, oltre al Regno Unito, che è ancora formalmente
membro del blocco. Secondo quanto si dice, la Cina potrà ricevere un segnale verde quando i cittadini europei potranno di nuovo
entrare in quel paese, nel rispetto del principio di reciprocità. ☑
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■ VIAGENS - ESQUEÇA A ITÁLIA POR ENQUANTO - UNIÃO EUROPEIA ABRE FRONTEIRAS EXTERNAS, MAS NÃO PARA BRASILEIROS,
RUSSOS E ESTADOS UNIDOS, ENTRE OUTROS
- A entrada de viajantes provenientes do
Brasil continuará proibida a partir de de
primeiro de julho, quando os países do
bloco abrirão suas fronteiras externas.
A decisão tomada em Bruxelas no último dia 26 de junho, pelos representantes diplomáticos das nações que formam
a União Europeia atinge também outros
países com alta incidência de Covid-19,
como Rússia, Turquia e Estados Unidos
(que também não aceita viajantes provenientes do Brasil). Por enquanto, apenas
viajantes de catorze países têm acesso
franqueado à União Europeia: Austrália,
Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, Ruanda, Tailândia, Canadá, Uruguai, Argélia,
Marrocos, Tunísia, Geórgia, Montenegro
e Sérvia, além do Reino Unido, que ainda
faz formalmente parte do bloco. Segundo
se informa, a China poderá receber sinal
verde quando cidadãos europeus voltarem a entrar naquele país, obedecendo
ao princípio de reciprocidade.☑
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innocente@insieme.com.br
ROBERTO INNOCENTE

italscene

Covidartmuseum by @celcampbell

Roberto Innocente è attore, regista, scenografo e drammaturgo italiano. È in Brasile dal 2005. È
fondatore del Gruppo Arte della Commedia. / Roberto Innocente é ator, diretor, cenógrafo e dramaturgo
italiano. Está no Brasil desde 2005. É fundador do
Grupo Arte da Comédia.

VI IMMAGINATE UN
PUBBLICO CON LA
MASCHERINA? UNO
SPETTATORE OGNI
QUATTRO POLTRONE?
ATTORI IN SCENA SENZA
TOCCARSI? TUTTI SOLO
MONOLOGHI?

U

L’arte dopo
la pandemia

na grande discussione che in questi giorni circola tra gli artisti di tutto il mondo riguarda cosa
e come sarà l’arte nei prossimi mesi. La discussione riunisce tutte le arti, pittura, scultura, cinema, teatro, musica, opera, ecc. Ma, se alcune di queste arti non
subiranno grandi cambiamenti, in questa nuova condizione mondiale, dove la distanza è l’arma che sembra sia l’unica capace di
limitare i danni, altre, quelle presenziali, “al vivo”, sono davanti
a una grandissima sfida.
Come fare Teatro, Circo, Danza in un teatro, davanti a un pubblico?

■ ARTE DEPOIS DA PANDEMIA - Uma grande discussão que circula entre artistas de
todo o mundo hoje em dia é sobre o que
e como a arte será nos próximos meses.
A discussão reúne todas as artes, pintura,
escultura, cinema, teatro, música, ópera,
etc. Mas, se algumas dessas artes não sofrerão grandes mudanças, nessa nova condição mundial, onde a distância é a arma
que parece ser a única capaz de limitar os
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Vi immaginate un pubblico con la mascherina?
Uno spettatore ogni quattro poltrone?
Attori in scena senza toccarsi?
Tutti solo monologhi?
Le soluzioni che fino ad ora ho visto circolare si orientano tutte all’uso della tecnologia come soluzione (o paliativo). Video, video, video.
Questa sembra sia la parola d’ordine dello spettacolo dal vivo.
Spettacoli, live, conferenze, laboratori, tutto on-line, tutto in video. Dovremo vivere i nostri prossimi mesi, per lo meno fino alla
scoperta di un vaccino efficace e sicuro che faccia passare la paura della Covid-19, in video?
Sembra proprio di si e immaginare soluzioni differenti è ben
difficile.
Il prossimo Festival di Teatro di Curitiba, se si confermerà in settembre 2020, come gli organizzatori vorrebbero, sarà tutto all’aperto, niente teatri chiusi o sale di spettacolo. Giusto, un primo
passo sarà quello di evitare gli spazi chiusi.
Nella mia bella Italia, tutte le estati il Teatro lascia gli spazi
chiusi e si sposta nelle piazze, nei giardini.
Qui in Brasile ancora non c’è questa abitudine, ma potrebbe
nascere. In più, spostare queste manifestazioni “per la strada”
aiuterebbe una maggiore diffusione dell’arte teatrale (ma anche
danza, musica, cinema, circo) usufruibile per tutti, cosa che in Brasile sarebbe ben utile.
Ma quanto si dovrà aspettare?
Tutti noi artisti immaginiamo che l’ultima cosa che tornerà alla
normalità, sarà proprio lo spettacolo dal vivo. Si dovrà vincere
la paura di “essere pubblico”, uno vicino all’altro, ridere assieme mandando chissà quante particelle di saliva nell’aria, come in
quelle immagini paurose che per la TV mostrano come si contamina qualcuno, assistere nella prima fila della platea prendendo gli
sputi dell’attore (Carmelo Bene faceva questo di proposito negli
anni ’70, come provocazione).
Ci si sherza su, ma in realtà è tragico.
Fare Teatro in video può essere una soluzione provvisoria, un
modo di non smettere, ma non è Teatro. La grandezza della presenza viva davanti al pubblico, del brivido del “tutto adesso”, tutto questo non passa per un video, per una immagine registrata.
Già “live” mantiene un poco la caratteristica dell’”adesso” ma per
fare questo entra in gioco un altro problema; la tecnica.
Si, molte cose oggigiorno si possono fare con il cellulare, ma chi
ha struttura tecnica può realizzare prodotti professionalmente validi, chi non ha mezzi tecnici, resta in una dimensione amatoriale.

danos, outras, as presidenciais, “ao vivo”,
estão na frente de um enorme desafio.
Como fazer teatro, circo, dança em um
teatro, na frente de uma plateia?
Você pode imaginar uma plateia de
máscaras?
Um espectador para cada quatro lugares?
Atores no palco sem se tocarem?
Todos apenas monólogos?
As soluções que vi até agora circularem
são todas orientadas para o uso da tecnologia
como solução (ou paliativo). Vídeos, vídeos,
vídeos.
Essa parece ser a palavra de ordem do
show ao vivo. Shows ao vivo, conferências,
workshops, tudo online, tudo em vídeo.
Teremos que viver nossos próximos meses,
pelo menos até a descoberta de uma vacina
eficaz e segura que fará com que o medo
da Covid19 desapareça, em vídeo?
Parece realmente que sim, e imaginar
soluções diferentes é muito difícil.
O próximo Festival de Teatro de Curitiba,
se confirmado em setembro de 2020, como
os organizadores gostariam, será ao ar livre,
sem teatros fechados ou casas de show.
Claro, o primeiro passo será evitar espaços
fechados.
Na minha linda Itália, todo verão, o teatro
deixa os espaços fechados e se muda para
as praças, os jardins. Aqui no Brasil ainda
não há este hábito, mas poderia surgir.
Além disso, mover esses eventos “na rua”
ajudaria uma maior difusão da arte teatral
(mas também da dança, música, cinema,
circo) que pode ser apreciada por todos,
o que no Brasil seria muito útil.
Mas quanto tempo será preciso esperar?
Todos nós artistas imaginamos que a
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Ancora una volta l’arte dipenderà dai
soldi, e gli artisti da qualcuno che paghi
per loro, e raccogliere i seguitori nel canale Youtube sufficienti perché il canale diventi una rendita economica, non è cosa
facile ed è sottoposta a leggi di mercato
che a volte poco hanno a che fare con arte.
Banche, Fondazioni, Entità stanno diffondendo “Editais emergenciais” per aiutare
gli artisti che premiano produzioni on-line,
registrate o dal vivo e chi viene approvato?
Molti Artisti si sono lamentati, secondo
me giustamente, delle scelte fatte da questi
enti, che molte volte hanno premiato artisti
che non hanno così tanto bisogno di aiuti.
Circola nelle reti sociali una iniziativa che
si chiama “Teatro Já” che offre spettacoli
a R$ 10 a chi si iscrive nel canale. Ma sono
tutti attori e attrici globali; perché hanno bisogno di chiedere soldi? Il bando della banca Itaú ha premiato molti artisti che (forse)
non ne avevano tanto bisogno e ha lasciato fuori molti altri che (forse) ne avevano
molto più bisogno, come per esempio artisti di strada.
Porto questi esempi con la delusione, ancora una volta, di vedere che il mondo non
cambia, non è cambiato e non cambierà.
E l’arte pos pandemia, purtroppo, non
sarà una nuova arte, sará sempre la stessa arte. A meno che non cominci una rivoluzione artistica tra chi nuota nell’arte tutti i giorni, una rivoluzione che esiga, come
stanno facendo alcuni movimenti organizzati di Curitiba, che gli aiuti emergenziali
del Comune, arrivino a tutti gli artisti, senza selezione di merito. Un modo per dire
“tutti gli artisti hanno diritto ad esistere e
tutta l’arte vale”.☑

última coisa que voltará ao normal será o show ao vivo. Será
preciso superar o medo de “ser público”, um ao lado do outro,
rindo juntos, enviando quem sabe quantas partículas de saliva
no ar, como naquelas imagens assustadoras que mostram na TV
de como alguém se contamina, assisitr na primeira fila da plateia
tomando o cuspe do ator (Carmelo Bene fez isso de propósito nos
anos 70, como provocação).
Brincamos sobre isso, mas na realidade é trágico.
Fazer teatro em vídeo pode ser uma solução temporária, uma
maneira de não parar, mas não é teatro. A grandeza da presença
viva diante do público, a emoção do “tudo agora”, tudo isso não
passa por um vídeo, para uma imagem gravada. Já “live” mantém
um pouco a característica do “agora”, mas, para fazer isso, outro
problema entra em jogo; a técnica.
Sim, muitas coisas podem ser feitas hoje com o celular, mas quem
tem estrutura técnica pode produzir produtos profissionalmente
válidos, quem não tem permanece em uma dimensão amadora.
Mais uma vez, a arte dependerá de dinheiro, e os artistas
de quem os paga, e reunir seguidores no canal do Youtube o
suficiente para que o canal se torne uma renda econômica, não
é fácil e está sujeito às leis de mercado que, às vezes, têm pouco
a ver com arte.
Bancos, fundações, entidades estão divulgando “Editais
emergenciais” para ajudar artistas que premiam produções online, gravadas ou ao vivo e quem é aprovado?
Muitos artistas reclamaram, justamente na minha opinião, das
escolhas feitas por esses órgãos, que muitas vezes recompensaram
os artistas que não precisam tanto de ajuda. Uma iniciativa chamada
“Teatro Já”, que circula nas redes sociais, oferece espetáculos
de R $ 10 para quem se inscreve no canal. Mas eles são todos
atores e atrizes globais; por que eles precisam pedir dinheiro? O
prêmio do banco ITAU recompensou muitos artistas que (talvez)
não precisavam muito deles e deixou de fora muitos outros que
(talvez) precisavam deles muito mais, como os artistas de rua
por exemplo.
Trago esses exemplos com a decepção, mais uma vez, ao ver
que o mundo não muda, não mudou e não vai mudar.
E a arte Após a Pandemia, infelizmente, não será uma arte
nova, será sempre a mesma arte. A menos que uma revolução
artística comece entre os que mergulham na arte todos os dias,
uma revolução que exige, como estão fazendo alguns movimentos
organizados em Curitiba, que a ajuda emergencial chegue a todos
os artistas, sem seleção por mérito. Uma maneira de dizer “todos
os artistas têm o direito de existir e toda a arte vale”.☑
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Radicci
Incursioni nel fantastico
mondo di Carlos Henrique Iotti

IL CONTROVERSO PERSONAGGIO DI CARLOS HENRIQUE
IOTTI SI PREPARA PER VIAGGI INTERNAZIONALI. L’ANTIEROE ITALO-GAÚCHO CHE STA VENENDO PRODOTTO NEGLI
STATI UNITI HA GIÀ LANCIATO BARRICATE NEI DINTORNI
DI VENEZIA. CIÒ NON CAMBIA NÉ SPIEGA LA STORIA
DELL’IMMIGRAZIONE ITALIANA. MA COMPLICA

42

■ RADICCI - INCURSÕES NO FANTÁSTICO MUNDO DE CARLOS HENRIQUE IOTTI
- O CONTROVERSO PERSONAGEM DE CARLOS
HENRIQUE IOTTI SE PREPARA PARA VIAGENS
INTERNACIONAIS. O ANTI-HERÓI ÍTALO-GAÚCHO QUE AGORA ESTÁ SENDO PRODUZIDO
NOS ESTADOS UNIDOS JÁ LANÇOU BARRICADAS NAS VIZINHANÇAS DE VENEZA. ISSO
NÃO MUDA NEM EXPLICA A HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA. MAS COMPLICA - Quando
fala de “Radicci”, Iotti (56 anos) assume
ar importante e de quase mistério, assim
como que estivesse falando de sua própria
família. É diferente quando conta sobre
o “Irmão Benildo” - outro de seus personagens, que surgiu baseado num antigo
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Iotti com a esposa Anna
Tscherdantzew em Idaho, Estados
Unidos.■ Iotti com a esposa Anna
Tscherdantzew em Idaho, Estados
Unidos.

Q

uando parla di “Radicci”, Iotti (56 anni) assume un’aria importante e di quasi mistero,
così come se stesse parlando della sua famiglia. È diverso quando racconta di “Fratello
Benildo” - un altro dei suoi personaggi, che è nato sulla base
di un antico suo professore che alternava la furia con la calma, bipolare, creato inizialmente alla radio, caustico contro
tutto quello che non è buon senso e tradizione. E nemmeno si diverte tanto quando spiega il suo incarico di CEO nella “Jaquirana Air Lines” - una compagnia aerea ‘fake” che
si è inventato sulla base del nome di una delle più piccole
città del Nord Est ‘gaúcho’, nelle cosiddette terre ‘‘Campos
de Cima da Serra’, e che nulla ha a che vedere con la cultura italiana. In questa compagnia di vecchi aerei equipaggiati con macchina da cucina, grill e rivestimenti di pelle di pecora nella prima classe, il servizio di bordo include griglia-

professor seu que alternava a fúria com a
calma, bipolar, criado originalmente para
a rádio, cáustico contra tudo o que foge do
bom senso e da tradição. Também não se
diverte tanto quando explica o seu cargo
de CEO na “Jaquirana Air Lines”- uma companhia aérea ‘fake”que inventou baseado
no nome de uma das menores cidades do
Nordeste gaúcho, nos chamados Campos
de Cima da Serra, e nada tem a ver com
cultura italiana. Nessa companhia de aviões velhos equipados de fogão, churrasqueira e com revestimento de pelegos na
primeira classe, o serviço de bordo inclui
churrasco, ovelha assada, carreteiro, pinhão na chapa ... “uma violência, uma
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ta, pecora arrosto, riso, ‘pinhão’ sulla pietra (grande pinolo
brasiliano, ndt)… un’esagerazione, uno scherzo, come dice.
Con Radicci è differente. Creato in un periodo in cui essere
italiano, e per di più essere di campagna, era dispregiativo,
faceva vergognare, oggi, alla vigilia del suo 37º anniversario, Radicci - sempre nel suo anti-eroismo - va di moda. Continua a piedi scalzi, bevendo vino dal ‘garafon’ (bottiglione,
ndt), ma la critica e la “situaçon” (situazione, ndt) gli hanno
dato un po’ di aurea al punto da potersi permettere il privilegio di essere prodotto negli Stati Uniti. E lì, con sua moglie
Anna Tscherdantzew, produttrice e direttrice di video, pesca
e produce anche programmi di pesca per la televisione, organizzando un terzo volume su Radicci e sognando una mostra nei consolati d’Italia a Porto Alegre e Los Angeles. Oltre
a ciò, “pian-pianeto” (piano, piano, ndt), quasi in un’operazione militare clandestina, sta introducendo Radicci e la sua
famiglia (Genoveva, Guilhermino, il “Nono” e tutto il resto)
in Italia. Ovvio, con sottotitoli in italiano.

bobagem”, como diz.
Com Radicci, é diferente. Criado num
período em que ser italiano, e ainda por
cima ser da roça, era depreciativo, causava
vergonha, hoje, às vésperas de completar
o 37º aniversário, Radicci - é claro, sempre
em seu anti-heroísmo - é chique. Continua
andando de pés descalços, tomando vinho
de ‘garafon’, mas a crítica e a ‘situaçon’ lhe
conferiram alguma áurea a ponto de gozar
do privilégio de estar sendo produzido nos
Estados Unidos. Sim, Iotti há algum tempo
foi morar com os “gringos. E lá, com sua
esposa Anna Tscherdantzew, produtora e
diretora de vídeo, pesca e produz inclusive
programas sobre pescaria para tevês,
enquanto organiza um terceiro volume
sobre Radicci e sonha uma exposição nos
consulados da Itália em Porto Alegre e em
Los Angeles. Além disso, “pian-pianeto”,
quase que numa operação clandestina de
guerra, está introduzindo Radicci e sua família
(Genoveva, Guilhermino, o “Nono” e tudo
o mais) na própria Itália. Claro, com as
legendas em italiano.
Quem o está ajudando na operação é o
jornalista Emanuele Bellato, responsável
por um jornal antigo “de mil novecentos
Riproduzione della lettera di Nilde Iotti,
dal Parlamento Italiano, confermando le
origini della famiglia Iotti. ■ Reprodução
da carta de Nilde Iotti, que trabalhava no
Parlamento Italiano, confirmando as origens
da família Iotti.
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Chi lo sta aiutando nell’operazione è il giornalista Emanuele Bellato, responsabile di un antico giornale del 1921,
chiamato “Il popolo Veneto”, in una sezione chiamata “Le
Vignette di Iotti”. “È una testa di ponte - dice - l’invasione
inizia tramite questo piccolo giornale”, nella provincia veneta di Rovigo, “a Porto Viro, nel Delta del Po’, vicino a......
niente, là c’è il centro del mondo”.
Però, a dire il vero, non è la prima volta che Radicci circola per l’Italia: alcuni anni fa, sotto il patrocinio di Ricardo
Merlo (oggi senatore della Repubblica Italiana e sottosegretario della Farnesina per gli italiani nel mondo), uno dei volumi di Radicci è stato pubblicato in italiano e lanciato alla
Fiera del Libro di Roma (2010), insieme ad altri latini che lavorano sulla tematica italiana. Il libro è andato rapidamente
in esaurimento e Iotti sogna, anche, di ripetere il successo.
La fantasia nel mondo di Iotti, oltre che divertente, è funzionale. In Radicci, come in “Fratello Benildo”, la realtà del
mondo attuale si ritrova a modo suo. Questo Benildo, per
esempio - ha spiegato Iotti dopo l’intervista - non ha molta
pazienza con l’umanità. Ancor di più, pieni di pastori, cappelloni, furbetti, terrapiattisti, negazionisti, movimenti contrari
al vaccino, politici, “pilantrowskis”.....lui perde la pazienza;
il filo della sua pazienza è scoperto. Anche se si deve esercitare questa “cosa religiosa del perdonare”... Radicci, a sua
volta (è andato a bussare alle porte del consolato, nella fila
della cittadinanza), litiga con la moglie Genoveva ed il figlio
contrario a tutto quello che il padre dice o fa (o non fa), mentre il “Nono”... beh, meglio sentire quello che lo stesso Iotti dice su tutto ciò:
La “cuia” (materiale con cui è fatto in contenitore in
cui si beve il maté, ndt) è tua. Chi è questo Iotti?
Carlos Henrique Iotti, nato a Caxias do Sul, figlio di Zoé e
Silvestre, vignettista, radioamatore e giornalista. Giornalista laureato presso l’Università Federale del Rio Grande do
Sul. Nelle altre non mi sono laureato. Mi sono stato “slaureato”. Autodidatta nelle altre. Figlio di Caxias do Sul che se
ne è andato per il mondo. Creatore del personaggio Radicci,
nel 1983... continuo a disegnarlo ancora oggi. Questo sono
io. Per iniziare.
Come e dove è stata la sua infanzia? Quale l’ambiente familiare?
Sono nato in centro città, sono urbano. Mia mamma era
professoressa ed io studiavo nello stesso collegio dove lei insegnava. Così ho dovuto comportarmi bene. Poi ho cambiato

e guaraná de rolha” (1921 - NR), chamado
“Il popolo veneto”, através de uma seção
denominada “Le vignette di Iotti”. “É uma
cabeça de ponte - diz -, a invasão começa
através desse jornal pequeno”, da província
vêneta de Rovigo, “em Porto Viro, no Delta
do Pó, perto de... perto de nada, lá é o
centro do mundo”.
Mas não é, na verdade, a primeira vez
que Radicci circula pela Itália: há alguns
anos, sob o patrocínio de Ricardo Merlo
(hoje senador da República Italiana e
subsecretário da Farnesina para os italianos
no mundo), um dos volumes de Radicci foi
editado em italiano e lançado na Feira do
Livro de Roma (2010), ao lado de outros
latinos que trabalham sobre a temática
italiana. O livro esgotou-se rapidamente
e Iotti sonha, também, um repeteco.
A fantasia no mundo de Iotti, além de
divertida, é funcional. Em Radicci, assim
como em “irmão Benildo”, a realidade
do mundo atual desfila a seu modo. Esse
Benildo, por exemplo - explicou Iotti após
a entrevista - não tem muita paciência
com a humanidade. Ainda mais agora,
cheia de pastores, chapeludos, pilantras,
terraplanistas, negacionistas, movimentos
contrários à vacina, políticos, pilantrowskis...
ele perde a paciência; o fio da paciência
dele é desencapado. Embora ele tenha que
exercer essa “coisa religiosa de devemos
perdoar”... Radicci, por sua vez (ele foi bater
às portas do consulado, na fila da cidadania),
alterca com a esposa Genoveva e com o
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la scuola ed ho iniziato a peggiorare. Ma l’ambiente familiare era quello di una famiglia di classe media di Caxias. Mio
padre e mia zia, loro sì, parlavano il dialetto veneto quando non volevano che capissimo cosa stessero dicendo... o
quando litigavano... o quando stavano chiacchierando. La
cosa difficile da capire era se stessero litigando o parlando
normalmente. Ma, in verità, non ho avuto un’infanzia come
le persone potrebbero immaginare, come nella colonia, con
abitudini italiane. No: l’infanzia vivendo in centro città in una
famiglia di classe media. Ma, ovvio, in presenza di parolacce, bestemmie dette da papà e dalla zia.
Papà e mamma entrambi di origine italiana?
Sì, mio padre era di origine italiana: Iotti. Ma mia mamma no. Lei era Horn, cognome tedesco. Sì, lo so. Dico sempre che l’ultima volta in cui italiani e tedeschi si sono uniti
ne è fuoriuscita la II Guerra Mondiale. Mio padre parlava anche il dialetto ma solo per “bestemmiare” e dire scemate. O
quando non voleva che tutti sapessimo cosa stesse dicendo
o quando bestemmiava parlava in dialetto.
Ma in realtà gli Iotti non sono del Veneto. L’origine della
famiglia si trova nella “provincia di Reggio Emilia, in una cittadina che si chiama Correggio, vicino a Bologna. Lì è dove
c’è il formaggio Parmigiano. Ah... le Ferrari. E c’è una storia divertente: mia zia, che era la sorella di mio padre, mi
diceva in continuazione: scrivi una lettera a... all’epoca non
c’era l’email, giusto? E lei diceva: prova nel Parlamento italiano. Là ha una donna che si chiama Nilde Iotti. Scrivile. Domandale se per caso fossimo parenti. Io dicevo: “Cavolo, zia
Córa - il nome di mia zia era “Cora” - che cosa strana, vero?
Voglio dire, non... Mi dava così fastidio che un giorno presi e
le scrissi. Così: Carissima Nilde Iotti, “mi chiamo” Carlo Iot-
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Guilhermino spinge la famiglia ad uno
scatto stile Beatles. ■ É Guilhermino quem
aqui puxa a família para uma pose bitleriana.

filho contrário a tudo o que o pai prega
e faz (ou não faz), enquanto o “Nono”...
bem... é melhor conferir o que o próprio
Iotti diz sobre tudo isso:
A cuia é sua. Quem é esse tal de Iotti?
Carlos Henrique Iotti, nascido em Caxias
do Sul, filho da Zoé e do Silvestre, cartunista,
radialista, chargista e jornalista. Jornalista
formado na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Nas outras eu não fui formado. Fui
deformado. Autodidata nas outras. Filho de
Caxias do Sul que se espalhou pelo mundo.
Criador do personagem Radicci, em 1983,
no século passado... continuo desenhando
ele até hoje. É isso. Pra começar é isso.
Como e onde foi sua infância? Qual
o ambiente familiar?
Nasci no centro da cidade, eu sou urbano.
A minha mãe era professora e eu estudava
no mesmo colégio em que ela dava aula.
Então eu tinha que me comportar. Depois eu
fui trocando de escola e fui piorando. Mas
o ambiente familiar era o de uma família
classe média de Caxias, urbano. E o meu pai
e a minha tia, sim, eles falavam o dialeto
vêneto quando não queriam que a gente
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ti e sono del Brasile, la mia famiglia è anch’essa originaria
dell’Emilia Romagna e…, le persone sono tutte un po’ comuniste anche qui e... e per far divenire questa lettera più
simpatica, le inviai un libro del mio personaggio Radicci. E
così feci. Aggiungendo: PS - credo che questa lettera non arriverà mai nelle Sue mani ma gliela invio lo stesso perché mia
zia sta insistendo molto affinché io lo faccia. E così la inviai.
Dopo 15, 20 giorni. Arrivai nello studio dove lavoravo,
che era il mio indirizzo di corrispondenza e c’era una grossa
busta: Parlamento Italiano. Una busta bianca…(risi). Era la
risposta di Nilde Iotti. Mi mandò una foto autografata, che
non so nemmeno più dove sia ed una lettera. Diceva: Veda,
il ceppo comune della famiglia Iotti si trova in provincia di
Reggio Emilia. Sono molto contenta che le “radici” - facendo un gioco di parole - siano le stesse e che siate un po’ comunisti alche lì...lei era comunista, giusto? E alla fine della
lettera disse di ringraziare la zia.
Come ha avuto il riconoscimento della cittadinanza
italiana?
La battaglia per la cittadinanza è stata epica. C’erano
molte persone coinvolte. Innanzitutto, mia sorella che è professoressa di storia ed ha iniziato a fare ricerche, cercando
i documenti. È stata una battaglia durata 13 anni per ottenere il riconoscimento della cittadinanza. E c’è stato anche
un problema visto che mio nonno era nato in Francia. All’epoca le persone viaggiavano, vero…? Ma lui non si naturalizzò francese. Si sposò con una francese ma continuava ad
essere cittadino italiano. Solo che per provare ciò - ragazzi!
- abbiamo dovuto passare per il comune in Francia ed ottenere dei documenti. Ci sono state molte persone che ci hanno aiutato in questa “lite” per la cittadinanza. Tutto è anda-

soubesse o que estavam falando... ou quando
eles brigavam... ou quando eles estavam
conversando normalmente. O que era difícil
de descobrir se eles estavam brigando ou
falando normalmente.. Mas, na verdade,
eu não tive uma infância assim como as
pessoas supõem, que tenha vivido na colônia,
com hábitos italianos. Não: uma infância
no centro da cidade bem normal de classe
média urbana. Claro que permeada de “porco,
porchi” e tal..., e 'bestemias'(blasfêmias)
por parte do pai e da minha tia.
Ambos, pai e mãe são de origem
italiana?
Sim, meu pai era de origem italiana:
Iotti. Mas minha mãe, não. Ela era Horn,
nome alemão. É, eu sei. Eu sempre digo
que a última vez em que os italianos e os
alemães se juntaram deu a Segunda Guerra
Mundial. Meu pai também falava o dialeto,
mas só para ‘bestemiar’(blasfemar) e dizer
bobagens. Ou quando ele não queria que
a gente soubesse o que ele estava falando
ou... quando espraguejava, ele falava em
dialeto.
Mas na verdade os Iotti não são do Vêneto.
A origem da família está na província de
Reggio Emilia, numa cidadezinha que se
chama Correggio, perto de Bologna. Lá é
o lugar onde tem os queijos parmesão.
Ah... e as Ferrari. É. E tem uma história
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Lavorare è una cosa che non piace a
Radicci. ■ Trabalhar não é algo de que
Radicci goste.

to bene, ma ci è voluto molto. Una volta che avevamo i documenti pronti, le
traduzioni giurate erano scadute e le
abbiamo dovute rifare...un delirio. Ma
ci sono state persone che ci hanno aiutato. Adriano Bonaspetti, Cesar Prezzi,
Neusa Spagnol e molti altri che hanno
ottenuto documenti e ci hanno dato una
mano. Sì, è stata una battaglia epica.
Lei è stato anche candidato al Senato italiano. Come è avvenuto? Quali erano le Sue proposte? Quali sorprese ha avuto durante la campagna elettorale?
Sì, candidarmi per il Senato è stata
una delle cose più folli che abbia mai
fatto nella mia vita. Non avrei mai immaginato che sarebbe successo. Un giorno stavo tornando a casa e mi chiamò
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engraçada: a minha tia, que era irmã do meu pai, vivia me dizendo
assim: escreve uma carta para... na época não tinha e-mail, né?
E ela dizia: tenta no Parlamento italiano. La tem uma mulher que
se chama Nilde Iotti. Escreve para ela. Pergunte se a gente não é
parente. Eu dizia: pô, tia Córa - o nome dessa minha tia era Córa que história é essa louca, né? Eu digo, não... Aí ela me incomodava
tanto que um dia eu peguei e escrevi. Assim: Caríssima Nilde Iotti,
“mi chiamo” (meu nome é) Carlo Iotti e tal, sou do Brasil, minha
família é também oriunda aí da região da Emilia Romagna e tal...,
a gente é tudo meio comunista também aqui e tal, e para tornar
esse pedido... essa carta mais simpática, eu boto um livro meu
do personagem Radicci. E toquei ficha e mandei. Aí botei: PS - eu
acho que essa carta nunca chegará nas suas mãos, mas... eu só
estou escrevendo porque uma tia minha insiste muito. E mandei
a carta assim.
Passaram-se uns 15, 20 dias.. Eu chego no estúdio onde
trabalhava, que era o meu endereço de correspondência, e estava
lá uma carta grande: Parlamento Italiano. Um envelope branco
assim...(risos). Era a resposta da Nilde Iotti. Ela mandou uma foto
autografada, que eu nem sei mais onde está - e uma carta. Ela
dizendo: olha, o cepo comum da família Iotti está na [província
de] Reggio Emilia. Fico muito contente que as “radici” (raízes)
- ela faz um trocadilho - sejam as mesmas e que sejam meio
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al telefono, un numero con molti zero...e mi sorpresi. E una voce diceva:
Iotti, “voglio che tu” sia un candidato
al Senato per divenire senatore. Dissi:
ma state scherzando, e posai. Ricevetti
una seconda telefonata e posai di nuovo. La persona chiamò una terza volta
ed io dissi: “Guarda, chi vive di umorismo sono io, io non so chi mi stia telefonando! Io candidarmi al Senato, ma
siete matti?
E così arrivò una quarta telefonata.
Era Ricardo Merlo. E disse: “Non è uno
scherzo, sto venendo in Brasile e vorrei incontrarLa, ho una seria proposta
della quale potrebbe far parte, aiutare
il nostro partito, costruire... È un’associazione di italiani “all’estero”, il Maie
e... Il “Movimento Associativo Italiani
all’Estero”. E così andai…ci incontrammo a Porto Alegre ed egli fu molto simpatico. Chiacchierammo e gli domandai:
ho una possibilità di essere eletto? Mi
guardò seriamente negli occhi e disse:
molto poca, quasi nulla. E allora dissi:
Va bene, mi candiderò, ridendo. Quindi accetto. Se è per aiutare a costruire
una forza politica, l’associazione e tutto quello che ciò significa…
E così feci la campagna elettorale.
Il mio compito era valorizzare la cultura italiana prodotta in Brasile. E stringere più legami con l’Italia. Né? Tutti
volevano andare a studiare negli Stati
Uniti o chissà dove. E allora dissi quello che da sempre sostenevo: “Vuoi studiare architettura?” Venezia! Vuoi studiare moda? Milano! Vuoi studiare arte,
Firenze! In fin dei conti l’università più
antica del mondo è a Bologna... giusto?
Quindi questa era la proposta. Fare intercambio tra la cultura prodotta qui
e mandarla là e portare qui persone,
un intercambio culturale. Fondamen-

comunistas aí também... ela era comunista, né? (risos). E aí no
final da carta ela disse: agradeça à tua tia aí.
Como se tornou cidadão italiano reconhecido?
A batalha pela cidadania foi épica. Teve muita gente envolvida.
Para começar, minha irmã, que é professora de história, começou
a pesquisar, a levantar os documentos. Foi uma batalha que levou
13 anos pra conseguir [o reconhecimento da] cidadania. E teve
um problema, pois meu avô nasceu na França. Naquela época, as
pessoas viajavam né...? Só que ele não se naturalizou francês. Ele
casou com uma francesa, mas continuava sendo cidadão italiano.
Só que para provar isso (- ah, cara! -) nós tivemos que entrar em
comunas na França e conseguir documentos. Teve muita gente que
ajudou nessa briga pela cidadania. Tudo deu certo, mas demorou.
Quando os documentos estavam todos [prontos], aí caducavam
as traduções e tinha que retraduzir tudo de novo, [com tradutor]
juramentado... uma loucura . Mas teve gente que ajudou. O Adriano
Bonaspetti, Cesar Prezzi, Neusa Spagnol, e um monte de gente
que conseguiu documentos e ajudou. É, foi uma batalha épica.
Você chegou a ser candidato ao Senado italiano. Como isso
aconteceu? Quais eram as propostas? Que surpresas teve na
campanha?
É, eu ter me candidatado ao Senado foi uma das coisas mais
loucas que eu já fiz na minha vida. Eu jamais imaginei que isso
fosse acontecer. Um dia eu estava chegando em casa e me ligou
no telefone... um número assim... zero. zero, zero.. eu disse:
ué! E uma voz dizia assim: Iotti, “voglio che tu” (quero que você)
saia como candidato ao Senado, para ser senador. Eu disse: cara,
brincadeira isso aí, tão me tirando... desliguei. Aí a pessoa ligou
de novo e desliguei. A pessoa ligou pela terceira vez e eu disse:
olha, o humorista aqui sou eu; não sei quem é que está ligando!
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talmente era questa la mia linea di programma. È... Più Bologna, meno Harvard. All’epoca raggiunsi 16.000 voti,
almeno credo di essere stato il brasiliano più votato, come minimo al Senato ma non venni eletto Il mio risultato
fu di secondo supplente. Dopodiché ho
solo aiutato il partito, non mi sono più
candidato, non ne ho più avuto voglia.
Questo sono io.
Quali conclusioni ha tratto da questo
episodio. Si candiderebbe di nuovo?
Credo di no! Non credo che appartenga al mio profilo essere politico.
E i suoi personaggi, chi sono, cosa
significano?
Per creare il personaggio Radicci ho
avuto una figura che ne potrebbe essere paterna: Il giornalista Paulo Cancian
che per primo mi ha dato l’opportunità
di essere un vignettista, sul giornale “O
Pioneiro”, negli anni ‘80, a Caxias do
Sul. Lui mi chiese il personaggio. Disse:
crea un personaggio di città… Disse anche alcune cose in un italiano...insomma c’è una doppia paternità se così si
può dire del personaggio, vero? Io creai il nome Radicci. Aggiungo, l’ho creato pensando al radicchio... Anni dopo,
una professoressa in un’università disse: “radici” in italiano significa radici
e tu preservi le radici della cultura italiana. Risposi: “giusto, è proprio quello a cui ho pensato quando gli ho dato
il nome. (risate). “Se non è vero è comunque un’ottima scelta”.
Radicci è, in verità, una sintesi del
nostro colono italiano - parlo della regione Nord Est dello Stato (del Rio Grande do Sul). Ma lui è un anti-eroe, giusto? Non è l’eroe. È un anti-eroe. Lui è
un colono che non... che ha gli attributi dei coloni, ma al contrario. Non gli
piace lavorare, beve, è “furbo”...vero?
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“Radicchio e
Iotti si diverte quando qualcuno segnala errori nel nome del
suo personaggio principale. Sa che “Radicci”, per denotare le radici degli italo-immigranti, si trova in una mancanza di rispetto
della grammatica. La parola “radicci”, in italiano, non esiste. Sì,
perché la parola “radicchio” deriva dal termine latino “radicula”, un diminutivo di 'radix, radicchio', che significa “radice” in
italiano. O radice in portoghese. Il plurale sarebbe “radici”. La
verdura che gli immigranti mangiavano con polenta (o no), condita generalmente con aceto di vino rosso e pancetta fritta, conosciuta come “cicoria” (o chicoria, in portoghese), è il 'radicchio'. Sono famosi il 'radicchio rosso di Treviso' e il 'Radicchio Variegato di Castelfranco'. Il plurale di radicchio è “radicchi” e non
“radicci”. Ma per un anti-eroe il suono simile (gli immigranti pronunciavano qualcosa di simile a “raditchi”) è già sufficiente, no?
E, oltretutto, nell’entroterra della Serra Gaúcha non si mangiava
come “radicchio” solo la cicoria, foglie tenere, amare ma nemmeno tanto, capaci di sopravvivere a molte potature. Mangiavano anche il “pisciacane” (o dente di leone, oggi coltivato in orti
ben organizzati), una pianta naturale, della campagna, amara e
capace di sopravvivere in suoli di estrema povertà, a volte “bagnata solo dai cani”, da lì il suo nome in italiano.
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Pisciacane”
■ CHICÓRIA E DENTE DE LEÃO - Iotti se diverte quando alguém
aponta erro no nome de seu personagem principal. Sabe que “Radicci’, para denotar as raízes dos ítalo-imigrantes, está em desconformidade com a gramática. A palavra “radicci”, em italiano,
não existe. Sim, porque a palavra “radicchio” vem do termo latino
“radicula”, um diminutivo de 'radix, radicis', que significa 'radice'
em italiano. Ou raíz, em português. O plural seria ‘radici’. A verdura que os imigrantes comiam com polenta (ou não), temperada
geralmente com vinagre de vinho tinto e torresmo frito, também
conhecida por ‘cicoria’(ou chicória, em português), é o ‘radicchio’.
São famosos o 'radicchio rosso di Treviso' e o 'Radicchio variegato di Castelfranco'. O plural de “radicchio” é “radicchi”, e não
“radicci”. Mas para um anti-herói, o som parecido (os imigrantes
pronunciavam algo parecido com “raditchi”) já basta, não é? E,
ademais, nas dobradas da Serra Gaúcha não se comia por “radicchio” apenas a chicória, folhas tenras, amargas mas nem tanto,
capaz de sobreviver a muitas podas. Comiam também o “pisciacane” ('pisacan' em dialeto,ou dente de leão, hoje cultivado em
hortas de bom conceito), uma planta natural, do mato, amarga e
capaz de sobreviver em solos de extrema pobreza, às vezes apenas ‘regadas’ pelos cachorros, daí seu nome em italiano.

Eu me candidatar ao senado, vocês estão loucos?
Aí a pessoa ligou pela quarta vez. E era o Ricardo
Merlo. E el disse: não, é sério, estou indo para o
Brasil, eu quero me encontrar contigo, tenho uma
proposta e tal, para ti fazer parte, tu ajudar a nosso
partido, construir... É uma associação de italianos
“all’estero”(no exterior), o Maie e tal... O “Movimento
Associativo Italiani all’Estero”. Ah, tá , tá... e ai eu
fui... me encontrei com ele em Porto Alegre e ele
foi muito simpático. Aquilo foi uma conversa... e eu
perguntei para ele assim: eu tenho chances de me
eleger? Ele olhou bem sério nos meus olhos e disse:
muito pouca, é quase nula. Aí eu disse: olha, então
eu vou me candidatar... (risos). Então eu aceito. Se é
para ajudar a construir a agremiação, a associação
e tal , o partido...
E aí fiz uma campanha. Minha plataforma era
valorizar a cultura italiana produzida no Brasil.
E fazer mais laços com a Itália. Né? Porque todo
mundo queria ir estudar nos Estados Unidos e não
sei onde. Eu disse, cara... é o que eu sempre dizia,
assim: cara, quer estudar arquitetura? Veneza! Quer
estudar moda? Milão! Quer estudar arte, Firenze!
Sabe, a universidade mais antiga do mundo é em
Bologna, onde Galileu deu aula... né? Então, era
essa a proposta. De fazer intercâmbio, intercambiar
a cultura produzida aqui e mandar para lá e trazer o
pessoal de lá pra cá.. era um intercâmbio cultural.
Era essa basicamente a minha linha de campanha.
É... Mais Bologna, menos Harvard (“più Bologna,
meno Havard”). E eu fiz 16 mil votos na época. fui,
acho, o brasileiro mais votado pelo menos acho que
paro o Senado e... mas não me elegi. Fiquei ali na
segunda suplência. E depois eu não... eu fiquei só
ajudando o partido e não me candidatei mais, não
tive mais pretensões. É isso.
Que conclusões tiras desse episódio. Seria,
por exemplo, candidato de novo?
Olha, eu acho que não seria mais candidato,
não! Acho que não tá no meu perfil ser político.
E seus personagens, quem são eles o que
significam?
Para criação do personagem Radicci tive uma
figura que pode ser que foi assim paterna: O jornalista
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La preda ed il “predatore”, il tutto nella disperazione
del vegano Guilhermino. ■ A presa e o ‘predador’,
para desespero do vegano Guilhermino.

E Genoveva, nel caso, sarebbe un ostacolo tra lui e un
bottiglione di vino. Lei che lo butta giù dal letto, gli toglie le
coperte, lo manda a lavorare, lo mette in riga. È il centro di
potere, vero? E anche lei è il fulcro della famiglia, giusto? È
la figura della mamma che comanda su tutto.
Guilhermino è il figlio che è l’antitesi del padre. Il padre è
un cacciatore, lui è un ecologista; il padre ha posizioni reazionarie ed egli è il contrario, è di sinistra che passa dal rosso del Che al verde della marijuana, vero? Al padre piace la
bistecca al mattina e Ghilhermino è vegano… Al padre piace l’opera, Enrico Caruso, invece al ragazzo roba moderna,
rock, reggae... Si può quindi immaginare la situazione di belligeranza tra i due, un’eterna lotta.
E il nonno è proprio un nonno, vero? Lui è un bell’elemento, un anello tra passato, presente e futuro. Ha fatto la
guerra, era pilota di aereo della “Regia Aeronautica” e della
Luftwaffe e, vive dei ricordi del passato... pilota di un aereo
- un Messerschmitt BF 110 (caccia tedesco bimotore - NR). Ed
ha brutti ricordi della guerra. Ha ancora l’aereo, sostenendo:
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Paulo Cancian que por primeiro me deu a
oportunidade de ser cartunista, no jornal “O
Pioneiro”, nos anos 80, em Caxias do Sul.
E foi ele que encomendou o personagem.
Assim, ele disse: cria um personagem
aí para a cidade... Ele até falou alguma
coisa num italiano e tal, e aí ... bem...
essa é a dupla paternidade, vamos dizer
assim, do personagem, né? E eu criei o
nome Radicci. Para completar... eu criei
por causa da salada de “radicchi”... Anos
depois, uma professora numa universidade
disse: ó, “radici” em italiano quer dizer
raízes.. e tu preservas as raízes da cultura
italiana. Eu disse: bem isso aí, foi bem isso
aí que eu pensei quando eu dei o nome.
(Risos). “Se non è vero é ben trovato”(se
não é verdadeiro, é bem encontrado, ou
bem arranjado).
O Radicci é, na verdade, uma síntese
do nosso colonão italiano - falo da região
nordeste do Estado [do Rio Grande do Sul].
Mas ele é um anti-herói, né? Não é o herói.
É um anti-herói. Ele é um colono que não...
que tem os atributos dos colonos, só que ao
contrário. Não gosta de trabalhar, bebe, é
“furbo” (espertalhão, astuto)... né?
E a Genoveva, no caso, seria o obstáculo
entre ele e um garrafão de vinho. Ela que
tira ele da cama, puxa ele da cama, leva
as cobertas, manda ele trabalhar, bota ele
nos eixos.. É o “pentágono”, né? E ela é a
figura centralizadora da família também,
né? É a figura da “mamma”, que manda
na coisa.
O Guilhermino é o filho que é a antítese
do pai. O pai é caçador, e ele é ecologista;
o pai tem posições reacionárias e ele é o
contrário, é da esquerda e tal, que vai do
vermelho ‘cheguevara’ até o verde marijuana,
né? O pai gosta de bife na chapa de manhã,
e o Ghilhermino é vegano... Agh, é tudo o
que... o pai gosta de ópera, de Enrico Caruso,
e o gurí é bala, é rock, regae e coisa e tal.
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nessuno me lo ha chiesto indietro e io me lo sono tenuto. E
l’aereo... non si sa come sia in Brasile, ma è in un deposito.
A casa di Radicci c’è un aereo lì e loro lo usano per andare a
caccia. Sapete, sono fumetti, chiaro? (risate).
E anche i suoi ricordi... ha una moto, credo una Harley-Davidson o una Indian... non saprei. Ogni tanto fa un viaggio
in Patagonia e ritorna... il nonno è un personaggio molto interessante ed i suoi ricordi... Ha solo un problema di salute: ogni tanto la sua dentiera cade e quando sente la voce di
Benito Mussolini gli viene da vomitare. Ha qualche rimpianto
nella sua vita. Quindi è... Ha sbagliato lato...
Recentemente Lei ha incontrato il console di Porto
Alegre. È apparso persino sui giornali.
La visita al console è stata una visita, come dire...ero andato là per risolvere delle questioni burocratiche. Ne ho approfittato e portato il mio libro. Inizialmente l’idea era lasciargli il libro. Ma la segretaria è stata molto gentile e ha detto:
“No, glielo dia personalmente, lui è qui. E alla fine è stata
una visita che si è trasformata in una delle cose più gentili,
sono stati fantastici. E così, ora ad ottobre, credo ci sarà un
seminario su “fumetti” ed ho un’idea: dato che mi trovo negli Stati Uniti, mi è venuta un’idea che ancora mi vergogno
a proporre, ma che racconto alla rivista: vorrei proporre una
mostra, o presso il consolato o in entrambi, Los Angeles (mio
consolato di adozione) e Porto Alegre. Voglio produrre disegni speciali di Radicci per fare una mostra. Magari una mostra che parta da Porto Alegre e termini a Los Angeles, o viceversa. Insomma, portare Radicci in giro per il mondo! “Nel
mondo”. Ma non l’ho ancora proposto. Lo sto commentando
in anteprima con voi.
Come mai si trova negli Stati Uniti?

Então imagina o estado de beligerância é assim que se diz? - é um estado de luta
o tempo todo.
E o Nono é o “nonno” (avô), né? Ele é
uma figura, é o elo entre o passado e o
presente e o futuro. Ele lutou na guerra, ele
foi piloto da “Regia Aeronáutica”(Força Aérea
Real Italiana) e da Luftwaffe (Força Aérea
Alemã)... e na... sim, ele tem lembranças
assim, sonha com o passado, ele era piloto
de um avião - um Messerschmitt Bf 110
(avião de caça bimotor alemão - NR), esse
era o avião em que ele mais voou. E ele
tem lembranças ruins da guerra. Ele tem o
avião ainda, e explica assim: ué, a guerra
acabou, ninguém me pediu de volta e eu
fiquei com ele. E o avião... não sabe como
que o avião está no Brasil, lá num paiol.
Na casa do Radicci tem um avião lá, e eles
o usam para caçar hoje em dia. Cara, é
história em quadrinho, tá? (Risos).
E as lembranças dele também... ele tem
uma moto, acho que uma Harley-Davidson, ou
uma Indian... eu não sei. De vez em quando
ele sai para viajar, vai até a Patagônia e
volta...O Nono é um personagem assim
muito interessante, e as lembranças dele...
Ele tem só um problema de saúde: de vez
em quanto, a chapa dele cai, né e ele,
quando ouve a palavra Benito Mussolini,
tem ânsia de vômito. É! esse é o... que ele
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Beh, cosa ci faccio qui? In verità mi
ritrovo bloccato qui perché non è possibile viaggiare. La situazione è complicata. Quindi io sono qui. In realtà sto
registrando anche alcuni programmi di
pesca, un’altra cosa che mi piace molto… Lo stiamo facendo su un canale
Youtube. La prima stagione è stata trasmessa su una TV chiamata “Fish TV” e
il nome del programma è “On the Rod”,
una parodia, uno scherzo con “On the
Road” - rod è una canna da pesca - È
una specie di “reality show” di pesca,
ma è un po’... divertente. Se non altro
è divertente nel farlo. Insomma, è quello che stiamo facendo qui. E continuo
a disegnare. I miei disegni per giornali
e... Questo sono io. Vivo qui, ma disegnando e inviando in Brasile ed anche
in altri luoghi.
Cosa pensa di questa grande ricerca del popolo italo-brasiliano per titoli, prodotti, riferimenti ed etichette
italiane? A Radicci tutto ciò non interessa. Si è già abituato alla sua brasilianità o non ha ancora trovato la

Radicci e l’Opera sul giornale italiano “Il
Popolo Veneto”. ■ Radicci e l’Opera, no
jornal italiano “Il popolo veneto”
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não... Ele tem uns arrependimentos na vida, né. Então, é... Ele
tem estado desse lado aí...
Você esteve recentemente com o cônsul de Porto Alegre.
Saiu até na imprensa.
A visita ao cônsul foi uma visita, assim... fui lá para resolver umas
questões burocráticas. Aproveitei e levei meu livro. Inicialmente
eu ia só deixar lá o livro para ele. Mas a secretária foi muito gentil
e disse: não, entrega pessoalmente, ele está aqui. E no fim foi
uma visita que ficou... foi uma das coisas mais, assim, gentis,
por parte deles e foi ótimo. E aí, agora em outubro, vai ter acho
que um seminário sobre “fumetti”(história em quadrinhos) e eu
estou com uma ideia: como estou nos Estados Unidos, me veio
uma ideia que eu ainda tenho vergonha de propor, mas eu vou
falar aqui na revista: estou a fim de propor uma exposição, ou
no consulado, ou nos dois - no consulado de Los Angeles, que é o
consulado ao qual sou afeto aqui, e uma exposição no consulado
de Porto Alegre. Vou produzir desenhos especiais do Radicci pra
mostrar... fazer uma exposição. Então, talvez mais a proposta
de uma exposição que comece em Porto Alegre e termine em Los
Angeles, Ou comece em Los Angeles e termine em Porto Alegre.
Seria a ideia de botar o Radicci no mundo, mesmo! “Nel mondo”.
Mas eu ainda não propus. Só estou falando em primeira mão pra ti.
Que diachos estás fazendo nos Eua?
Bom, o que é que eu to fazendo aqui? É ... na verdade verdadeira,
agora a gente está um pouco preso aqui porque não tem como
viajar. Tá complicada essa coisa... Então, eu estou aqui. Na verdade,
agora eu estou gravando também uns programas de pesca, que
é uma outra coisa que eu gosto muito... E estamos fazendo isso
num canal no Youtube. Já teve... a primeira temporada passou
numa TV que se chama “Fish TV” e o nome do programa é “On the
Rod”, é uma paródia, uma brincadeira com “On the Road” - rod
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Cliccando sull’immagine si può vedere
il libro che ha partecipato alla Fiera del
Libro di Roma, nel 2010. ■ Clique sobre
a imagem para ver o livro que participou da
Feira do Livro de Roma, em 2010.

sua identità culturale come sembra
succedere alla maggior parte degli
italo discendenti?
Veda, la ricerca di prodotti italiani
è... è a causa soprattutto dell’eccellenza delle cose fatte in Italia. In particolare nel campo alimentare, vero? Caspita: il prosciutto crudo”, sono stato in un
negozio che si chiama Eataly - c’è anche a San Paolo - a Los Angeles. Beh,
c’è da uscirne pazzi. E il caffè italiano?
Lo so, il Brasile è il Brasile, ce ne sono
di più…ma il caffè italiano fatto con il
migliore del Brasile, il miglior Sumatra, beh, è un’altra cosa! Il vino italiano, lo spumante, il prosecco, per l’amor di Dio! L’olio ed il design italiano!
La Lambretta, la Vespa Piaggio, la Cinquecento! la nuova Cinquecento mi piace tantissimo, Cinquecento Abarth…io
sono un po’ così.
Radicci, no. Radicci ha il suo mezzo di trasporto di campagna e...e gli è
sufficiente E a chi gli chiede se non lo
sostituisce con una Cherokee risponde
Ele disse: “No!” la mia è la nonna della Cherokee, giusto? “Enton” (quindi)
credo di concludere!
Ma a Radicci piacciono anche le cose
italiane. È orgoglioso di essere... “Mi
son talian, Gracia a Dio” (sono italiano grazie a Dio)… Certo, certo! Sempre nel suo dialetto, giusto? Ma credo
che, come dico sempre: non risolve nulla da parte delle persone di origine italiana rinnegare ciò… Quando ho creato Radicci, succedeva molto, vero? Le

é vara de pescan, né? - É uma especie de um “reality show” de
pesca, mas ele é um pouquinho... é divertido aqui. Pelo menos ele
é divertido no fazer. Então é isso que nós estamos fazendo aqui.
E continuo desenhando, né? Meus desenhos para jornais e..
É isso. Estou vivendo aqui, mas desenhando e mandando para o
Brasil e também para outros lugares.
Como você encara essa busca enorme do povo ítalo-brasileiro
por títulos, produtos, referências e etiquetas italianas? O
Radicci não está nem aí com isso, né? Ele já sossegou-se na sua
brasilidade, ou ainda não encontrou sua identidade cultural
como parece ocorrer com a maioria dos ítalo-descendentes?
Olha essa busca por produtos italianos é... Se deve principalmente,
acho, que à excelência das coisas feitas na Itália. Principalmente
as coisas de comer, né? Puxa vida: “prosciuto crudo”(presunto
cru), meu Deus, eu estive numa loja aqui que se chama Italy - tem
em São Paulo também - eu estive em Los Angeles. Ah, cara! Olha,
aquilo lá é de tontear, né? É, tu fica... bah! O café italiano, né?
Eu sei, o Brasil é o Brasil, tem mais... mas o café italiano... eles
compram o melhor café brasileiro, o melhor sumatra, bah, pelo
amor de Deus! O vinho italiano, o espumante, o 'prosecco', pelo
amor de Deus! O azeite e o design italiano, cara! A Lambretta, a
Vespa Piaggio, o Cinquecento, cara! Eu sou apaixonado por esse
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persone si vergognavano delle origini
italiane. Ma da un po’ di tempo ciò è
cambiato, vero? Oggi, essere colono è
motivo di orgoglio, vero? Dicevo sempre ai miei colleghi, quando studiavo a
Porto Alegre, all’inizio della facoltà. Le
persone si vergognavano ed io dicevo:
non serve a nulla lasciare la colonia...
la colonia è dentro di te. Non serve a
nulla rinnegare le origini, le tue “radicci”, giusto?.
Ho già parlato abbastanza. Se vi serve qualcos’altro, fate un fischio.
Ma ci pensate, senatore italiano. Forse no, vero? No, no, no! “No, no, no, no,
no”! - Lasciamo perdere. Stiamo calmi!
C’è una novità che sto preparando.
Ho quasi finito la copertina. Sto preparando Radicci 3. È il nuovo libro di Radicci, che ora io stesso edito. Il lancio
sarà a ottobre. Credo che andrò di nuovo a parlare con il console e proporre
un lancio a Porto Alegre, presso il Consolato o qualcosa del genere. Si. Forse mi sono fatto coraggio per proporre la mostra anche Los Angeles - Porto
Alegre. Ma velo inmmaginate? Los Los
Angeles-Curitiba-Porto Alegre. Piccola
squadra? Poi Nova Veneza…ah... Serafina Correa. E via così. ☑
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novo Cinquecento, Cinquecento Abarth... eu sou um pouco assim.
O Radicci, não. O Radicci tem a sua Rural Willys e ... bóh,
béh... do que eu preciso mais? Aí os cara perguntaram: mas não
vai trocar por uma Cherokee? Ele disse: “No!” (não), a Rural é a
avó da Cherokee, né? “Enton” (então) é... e eu acho que é isso!
Mas o Radicci gosta das coisas italianas também. Tem orgulho
de ser... “Mi son talian, gracia a Dio” (Eu sou italiano graças a
Deus)... É. É claro! Sempre no dialeto dele, né? Mas eu acho que,
ah... é como eu sempre digo assim: não adianta né, as pessoas
que são de origem italiana querer também renegar... Quando
eu criei o Radicci, acontecia muito isso, né? As pessoas tinham
vergonha das origens italianas. E de um tempo prá cá, isso virou
o fio, né? Hoje, ser colono é um orgulho, né? E eu sempre dizia
para os meus colegas, quando eu estudava em Porto Alegre, no
começo da faculdade. As pessoas tinham vergonha, e eu dizia:
não adianta tu sair da colônia... a colônia não sai de ti, né? Não
adianta tu renegar as tuas origens, tuas “radicci”, né? (risos).
Falei mais que o homem da cobra. Se tu precisar de mais
alguma coisa pode prender o grito.
Já pensou: senador italiano? Não, né? Não, não, não! “No,
no, no, no”! Deixa quieto. Deixa quieto!
Ah, tem uma novidade que estou preparando. Tenho inclusive
a capa já quase pronta aqui. Eu vou fazer o Radicci 3. É o novo
livrinho do Radicci, que eu mesmo edito agora, né? E o lançamento
vai ser em outubro. Aí eu acho que vou de novo falar com o cônsul
e propor um lançamento lá em Porto Alegre, no Consulado, ou
alguma coisa do gênero. É. Talvez eu crie coragem para propor
a exposição também Los Angeles - Porto Alegre. Já pensou? Los
Angeles-Curitiba-Porto Alegre. Timeco? Só falta depois Nova Veneza...
ah... Serafina Correa. É isso aí. ☑
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A publicação do significado
dos sobrenomes atende a ordem de
chegada da solicitação de nossos
leitores através do e-mail
<cognomi@insieme.com.br>.

■ DI DONATO

■ GAVIOLI

■ TOMMASINI

■ VISENTIN

Sobrenome patronímico
presente sobretudo
nas regiões centromeridionais dos Abruzos
e da Campânia, com
frequência relevante
também no Molise e
no Lácio, bem como na
Lombardia devido às
migrações internas. Sua
máxima concentração
proporcional se dá na
província de Téramo,
onde ocupa o 13.º lugar
entre os sobrenomes
mais comuns. Sua
origem etimológica
é evidentemente
patronímica, ou seja, um
longínquo ancestral tinha
como prenome “Donato”
e, portanto, seus filhos
eram “di Donato”. A
mesma etimologia
atribui-se ao sobrenome
Donati, presente no
centro-norte do país.

Sobrenome presente
nas regiões da Emília
e da Lombardia,
sobretudo nas províncias
de Módena, Ferrara,
Bolonha e Mântua. Na
província lombarda,
Gavioli é o 14.º
sobrenome mais comum.
Na cidade de Mirandola
(província de Módena),
ocupa o 1.º lugar. Sua
origem etimológica
não é clara, podendo
ter origem toponímica
(nomes de lugar como
Gaviola ou Gavi) ou ser
um derivado do prenome
Gavio (do latim Gavius,
cujo hipocorístico é
Gaviolus). Outra hipótese
remontaria à Gens
Gavia, antiga família da
Roma Antiga presente
na mesma região onde
hoje o sobrenome está
difundido.

Sobrenome de origem
patronímica, tem uma
série de variantes
que estão difusas
por toda geografia
peninsular: Tomasini,
Tomasin, Tommasin,
Tomasino, Tommasino,
Tomasina. Todas as
formas assentam-se no
diminutivo do prenome
Tommaso (ou Tomaso),
que por sua vez tem
origem na personagem
bíblica Tomás (em grego
Θωμãς), um dos doze
apóstolos de Cristo.
O prenome Tomás
significa “gêmeo”. No
Brasil, tais sobrenomes
foram frequentemente
deturpados com a
inserção do “h” e do “z”
(Thomazini, Thomazine,
Thomazim etc.) típicos
da grafia arcaica da
língua portuguesa.

Sobrenome tipicamente
vêneto, está presente
em várias províncias
da região, bem como
em outras áreas do
norte da Itália. Sua
origem etimológica
está ligada à cidade e
à província de Vicenza,
indicando que os seus
portadores primitivos
eram originários
daquela zona ou tinham
alguma ligação com
ela. Com a mesma
base etimológica há
uma série de outros
sobrenomes, todos
frequente na Itália
setentrional: Vicentini,
Vicentin, Visentini,
Visintin, Visintini e
Vizintin. As formas com
“s” são causadas pela
típica assibilação (c -> s)
do espaço linguístico da
língua vêneta.

| Julho / Luglio 2020 | ınsıeme |

57

ınsıeme

PA N O R A M A

N

A cura di Fabio Porta

on dimenticheremo facilmente questo 2020: l’anno
della pandemia e degli sconvolgimenti socio-politici ad essa collegati, in Brasile e nel mondo. L’Italia
sta gradualmente uscendo dalla fase acuta della
crisi e dovrebbe vivere un’estate sicuramente più serena della primavera; a preoccupare gli italiani sono le incertezze del prossimo autunno.
La crisi economica sarà evidente con i suoi indicatori più dolorosi,
primo tra tutti la disoccupazione. L’altra paura è legata ad una possibile “ricaduta”, ossia al ritorno dei contagi con l’abbassarsi delle temperature e la riapertura delle scuole.
Anche la politica e le istituzioni saranno quindi sensibili e sottoposte
a queste fibrillazioni e la nostra speranza è che l’attenzione verso le nostre grandi colletività all’estero non diminuisca e anzi (come ho scritto
più volte in questi mesi) possa rafforzarsi proprio in vista della ricerca
di possibili sbocchi positivi alla frenata dell’economia italiana. In Brasile, al contrario, il virus è ancora presente in maniera preoccupante e
con alti indici di contagio. Anche qui, sia pure con connotazioni molto
diverse, alla crisi sanitaria si aggiungono una incerta situazione economica e un ancorpiù instabile quadro politico-istituzionale.
Come potete leggere dalle materie che seguono, noi della UIL Brasile stiamo affrontando questa difficile e inedita situazione con grande
senso di responsabilità e con l’attenzione che ci ha sempre caratterizzato verso le migliaia di persone che giornalmente si rivolgono ai nostri
uffici, e più in generale alla grande comunità italo-brasiliana.
Con l’entusiasmo che ci deriva dal rinnovamento in atto ai vertici
italiani della nostra organizzazione, ci apprestiamo a vivere la seconda
parte di questo 2020 con un rinnovato sentimento di speranza e l’ottimismo che ci contraddistingue.
La pandemia ha rivelato le nostre debolezze ma ha anche messo
in evidenza quanto forte è la solidarietà, come abbiamo raccontato un
mese fa illustrando solo alcuni dei tanti progetti di raccolta fondi nati
in questo periodo in Italia e in Brasile. È per questo che, ne siamo certi,
dopo il temporale tornerà a risplendere l’arcobaleno ! .(<www.fabioporta.com / segreteria@fabioporta.com >).☑
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PANORAMA - Este ano de 2020 não será esquecido
facilmente: o ano da pandemia e dos transtornos
sociopolíticos relacionados a ela, no Brasil e no mundo.
A Itália está emergindo gradualmente da fase aguda
da crise e definitivamente deve experimentar um
verão mais feliz que a primavera; o que preocupa
os italianos são as incertezas do próximo outono.
A crise econômica será evidente com seus
indicadores mais dolorosos, em primeiro lugar, o
desemprego. O outro medo está ligado a uma possível
“recaída”, ou seja, o retorno dos contágios com a
queda de temperatura e a reabertura das escolas.
Também a política e as instituições estarão
sensíveis e submetidas a essas fibrilações, e nossa
esperança é que a atenção para nossas grandes
comunidades no exterior não diminua e, ao contrário
(como já escrevi várias vezes nos últimos meses), ela
possa ser fortalecida exatamente em vista da busca
de possíveis saídas positivas para a desaceleração
da economia italiana. No Brasil, pelo contrário, o
vírus ainda está presente de forma preocupante e
com altos níveis de contágio. Aqui também, embora
com conotações muito diferentes, uma situação
econômica incerta e um quadro político-institucional
ainda mais instável são adicionados à crise da saúde.
Como se pode ler nas matérias que se seguem,
nós, da UIL Brasil, estamos enfrentando essa situação
difícil e sem precedentes, com um grande senso
de responsabilidade e com a atenção, que sempre
nos caracterizou, para com as milhares de pessoas
que recorrem diariamente aos nossos escritórios e,
mais geral, à grande comunidade ítalo-brasileira.
Com o entusiasmo que nos advém da renovação
em curso da alta direção de nossa organização na
Itália, estamos nos preparando para experimentar
a segunda metade deste 2020 com um renovado
sentimento de esperança e otimismo que nos distingue.
A pandemia revelou nossas fraquezas, mas
também destacou o quão forte é a solidariedade,
como dissemos há um mês, mostrando apenas alguns
dos muitos projetos de captação de recursos nascidos
neste período na Itália e no Brasil. É por isso que,
com certeza, o arco-íris brilhará novamente após
a tempestade! ☑
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CON VOI
Fabio Porta con Pierpaolo Bombardieri, nuovo Segretario
Generale UIL.♦ Fabio Porta com Pierpaolo Bombardieri, novo
Secretário Geral da UIL

Importanti novità ai
vertici della Uil in Italia:
gli auguri della Uil Brasile
Questo 2020 è un anno molto importante per la Unione Italiana del
Lavoro (UIL), la nostra grande organizzazione da tanti anni presente in
Brasile con l’ITAL e la UIM.
Per noi non passerà alla storia soltanto come l’anno della pandemia. La UIL ha recentemente commemorato i suoi 70 anni di storia e,
proprio in questi giorni, importanti cambiamenti ai vertici del sindacato italiano saranno formalizzati.
La UIL Brasile esprime i suoi più affettuosi e sinceri auguri a Pierpaolo Bombardieri che assumerà la Segreteria Generale della nostra
organizzazione in sostituzione di Carmelo Barbagallo, che diventerà il
nuovo Segretario Generale del sindacato dei pensionati, la UILP.
Anche a Barbagallo vanno i nostri sentiti auguri di buon lavoro.
La nuova Presidente del Patronato ITAL-UIL sarà invece Silvana Roseto, che sostituirà Romano Bellissima (chiamato a presiedere la Fondazione Nenni).
A Romano Bellissima il nostro grazie per il lavoro fatto e gli auguri
per il nuovo incarico, mentre alla nuova Presidente dell’ITAL la conferma della nostra totale collaborazione insieme agli auguri per il nuovo
importante incarico.
Siamo certi che il rapporto della UIL con il Brasile continuerà a rafforzarsi; il 2020 è anche l’anno del ventesimo anniversario dalla fondazione del Sindinap, il sindacato nazionale brasiliano dei pensionati che venti anni fa nacque proprio grazie all’ispirazione e al rapporto
fraterno e solidale con la UIL. Auguri e buon lavoro a tutti ! ☑

UIM COM VOCÊS - NOTÍCIAS IMPORTANTES
NA CÚPULA DA UIL NA ITÁLIA: OS MELHORES
DESEJOS DA UIL BRASIL - Este 2020 é um ano
muito importante para a União Italiana do Trabalho
(UIL), nossa grande organização que está presente
no Brasil há muitos anos com ITAL e a UIL .
Para nós, isso não ficará como no ano da pandemia
apenas. A UIL comemorou recentemente seus 70
anos de história e, atualmente, formalizam-se
importantes mudanças na alta direção do sindicato
italiano.
A UIL Brasil expressa seus desejos mais
afetuosos e sinceros a Pierpaolo Bombardieri, que
assumirá a Secretaria Geral de nossa organização
em substituição a Carmelo Barbagallo, que se
tornará o novo Secretário Geral do sindicato de
aposentados, UILP.
Nossos melhores votos de um bom trabalho
também vão para Barbagallo. A nova presidente
do Patronato ITAL-UIL será Silvana Roseto, que
substituirá Romano Bellissima (chamado para
presidir a Fundação Nenni).
A Romano Bellissima, nossos agradecimentos
pelo trabalho realizado e os melhores votos para
a nova missão, enquanto ao novo Presidente da
Ital a confirmação de nossa total colaboração,
juntamente com os melhores votos para a nova
missão importante.
Estamos certos de que o relacionamento da UIL
com o Brasil continuará se fortalecendo; 2020 é
também o ano do vigésimo aniversário da fundação
do Sindinap, o sindicato nacional brasileiro de
aposentados que nasceu há vinte anos, graças à
inspiração, ao relacionamento fraterno e solidário
com a UIL. Muitas felicidades e bom trabalho a
todos! ☑
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Riapertura graduale degli
uffici, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza

Foto Cedida

L’ITAL-UIL in Brasile, dopo
una lunga fase di smart-working, che a causa della pandemia ha costretto gli operatori
a lavorare da casa per continuare ad assistere il pubblico,
sta gradualmente riprendendo ad operare presso i propri uffici su tutto il territorio
nazionale.
Si tratta di una ripresa sperimentale e provvisoria in attesa che la situazione possa
stabilizzarsi in relazione alla
diffusione del virus, ancora
molto alta in tutto il Brasile.
Per questi motivi stiamo
applicando un rigido protocollo che non prevede l’acFernanda Costa, dell’ufficio
cesso del pubblico presso le
Ital-Uil di Salvador (Bahia).■
nostre sedi (se non in casi ecFernanda Costa, do escritório da
cezionali e adeguatamente
Ital-Uil de Salvador (Bahia).
concordati con i responsabili
dei nostri uffici), oltre all’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, prodotti igienizzanti) e delle norme relative al distanziamento sociale.
Per questi motivi consigliamo a tutti coloro che vogliono entrare in contatto con il Patronato ITAL-UIL del Brasile, soprattutto in
relazione alle prossime importanti scadenze per i pensionati (verifica reddituale RED/EST, certificazione esistenza in vita) di entrare in contatto con i nostri operatori attraverso i numeri di telefono
delle rispettive sedi e/o gli indirizzi di posta elettronica.
L’ITAL-UIL, in Italia e nel mondo, è vicina a tutta la popolazione che soffre le conseguenze di questa drammatica emergenza e
confida nei comportamenti responsabili di tutti affinchè presto si
possa tornare alla normalità e il virus possa essere debellato.☑
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■ ITAL COM VOCÊS - REABERTURA GRADUAL DE ESCRITÓRIOS EM CONFORMIDADE
COM OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ITAL-UIL no Brasil, após uma longa fase de
'smart-working', que devido à pandemia
obrigou os operadores a trabalhar em casa
para continuar a ajudar o público, está retomando gradualmente a operação em seus
escritórios em todo o território nacional.
Trata-se de uma retomada experimental e
provisória na espera de que a situação possa
se estabilizar em relação à disseminação
do vírus, que ainda é muito alto em todo
o Brasil.
Por esses motivos, estamos aplicando
um protocolo rígido que não fornece acesso
público a nossos escritórios (exceto em casos
excepcionais e adequadamente combinados
com os responsáveis de nossos escritórios),
além do uso de todos os dispositivos de
segurança (máscaras, luvas e higienização)
e as regras de distanciamento social.
Por esses motivos, aconselhamos
todos aqueles que desejam entrar em
contato com o Patronato ITAL-UIL do Brasil,
especialmente em relação aos próximos
prazos importantes para os aposentados
(verificação de renda RED/EST, certificação
de existência de vida) para entrar em contato
com nosso operadores através dos números
de telefone dos respectivos escritórios e/
ou endereços de e-mail.
ITAL-UIL, na Itália e no mundo, está
ao lado de toda a população que sofre as
consequências dessa dramática emergência
e confia no comportamento responsável
de todos, para que em breve voltemos à
normalidade e o vírus possa ser erradicado. ☑
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L’ITALIANO
CHE È (C’È) IN TE
Di / Por Frei Rovílio Costa (in memoriam)

V

ilmar Dariz, economista, amministratore di
imprese, Carazinho-RS: “Sono nato il 3010-1949. I miei genitori, Waldemar Dariz e
Nelza Palmira Cora, abitavano nell’entroterra di São Joaquim-SC e i nonni materni nell’entroterra di
Bom Jesus. Papà voleva che i figli fossero gaúchi, attraversando il fiume Pelotas e quindi sono nato a Bom Jesus-RS.
Il nonno, sapendo che nasceva il suo primo nipote, venne a
Bom Jesus, dormendo sul camion davanti all’ospedale e si
risvegliò nel bel mezzo di una gelata. A Bom Jesus ci sono
solo nato, subito dopo sono tornato a São Joaquim. A quattro anni, andammo a Esmeralda-RS.
Nonno Giovanni Dariz venne da Belluno al “Travessão Garibaldi”, a Flores da Cunh e, si sposò a Caxias con Isola Cor-

■ O ITALIANO QUE É (ESTÁ) EM VOCÊ
Vilmar Dariz, economiário, administrador de empresas, Carazinho-RS: “Nasci
a 30-10-1949. Meus pais, Waldemar Dariz e Nelza Palmira Cora, moravam no
interior de São Joaquim-SC, e os ‘nonos’ maternos no interior de Bom Jesus. O pai queria que os filhos fossem
gaúchos, atravessou o rio Pelotas, e nasci em Bom Jesus-RS. O ‘nono’, sabendo
que nascia seu primeiro neto, foi a Bom
Jesus, dormiu no caminhão em frente
ao hospital, e amanheceu sob geada
branca. Só fui nascer em Bom Jesus, e
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“

Aos nossos três filhos
transmitimos os valores das
duas etnias.

so Biazuz. I nonni materni Raimundo Emanoel Cora e Emilia
Grendene, figli di vicentini, nacquero rispettivamente ad Antônio Prado e Farroupilha.
Papà e il nonno erano autisti nei Campos de Cima da Serra e del Planalto Catarinense. Nonno trasportava tronchi nelle segherie e papà, tavole a Caxias e Porto Alegre. Abitando
tra italiani, il Talian era naturalmente usato, in particolare
negli incontri domenicali nella Cappella di Fátima, dove, nelle feste, nonno Cora, seduto a capotavola, intonava ‘La colombina ha le ali’, e il suo “compadre” (il padrino del figlio,
ndt), nell’altro lato, faceva la seconda voce. C’era gente che
cantava, bevendo e divertendosi.
Benché in presenza dei buoni manicaretti della “nona”
e della mamma sono magro: ‘minestra de fagioli e pasta’;
polenta sul tagliere di legno, tagliata con il filo, con sugo di
pollo; socol (insaccato di carne di maiale) fatto dal nonno;
tè di poejo (un’erba medicinale della famiglia della menta, ndt) con latte; strutto e zucchero sbattuti, fette di pane;
pane fresco, spezzetato; rinfresco d’acqua, zucchero e vino
rosso (‘Sangari’); brodo (caldo), pane, carne ‘lessa’; risotto
e bìgoli (un tipo di pasta) con sugo di carne di maiale, carne
di uccello, capriolo e carne di cacciagione in generale. Papà
preferiva cacciagione e il nonno pernici. Quando andavo a
caccia con il nonno mi sgridava perché spaventavo le pernici ancor prima che lui sparasse.
Ho imparato a leggere e scrivere con zio Gìgio Crestani,
sposato con zia Nena, sorella di mia mamma che faceva una
deliziosa torta di miele. Zio Gìgio era arrotino e professore
della scuola della segheria, con una sola classe, dal 1º al 4º
anno, faceva lezione uno ad uno, tutti con un camice bianco.
Quando andammo a Vacaria continuai gli studi nel Grup-
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voltei a São Joaquim. Aos quatro anos,
viemos para Esmeralda-RS.
O 'nono' Giovanni Dariz veio de Belluno
ao Travessão Garibaldi, em Flores da
Cunha, casou em Caxias com Isola Corso
Biazuz. Os 'nonos' maternos Raimundo
Emanoel Cora e Emilia Grendene, filhos de
vicentinos, nasceram em Antônio Prado
e Farroupilha, respectivamente.
O pai e o nono eram motoristas nos
Campos de Cima da Serra e do Planalto
Catarinense. O nono transportava toras
às serrarias, e o pai, tábuas a Caxias e
Porto Alegre. Morando entre italianos,
o Talian fluía ao natural, sobretudo
nos encontros dominicais na Capela
de Fátima, onde, nas festas, o ‘nono’
Cora, sentado à cabeceira da mesa,
entoava ‘La Colombina la ga le ale’, e
seu compadre, na outra ponta, fazia a
segunda voz. Juntava gente cantando,
bebendo e se divertindo.
Sou magro, embora as boas comidas
da 'nona' e da 'mama': 'minestra de
fasoi e taiadele' (sopa de feijão e
macarrão); polenta no 'panaro' (tábua
própria), cortada com linha número 16,
com molho de passarinho frito; socol
(embutido de carne de porco) feito pelo
'nono'; chá de poejo com leite; creme
de banha e açúcar batidos, em fatias de
pão; pão fresco, beliscado aos nacos;
refresco de água, açúcar e vinho tinto
('sangari'); brodo (caldo), pão, carne
'lessa' (fervida); risoto e 'bìgoli' (tipo
de macarrão) com molho de carne de
porco; carnes de aves, pacas, veados...
O pai preferia caças de mato, e o 'nono',
perdizes. Quando ia caçar com o 'nono',
eu levava bronca, porque espantava as
perdizes antes dele atirar.
Fui alfabetizado pelo tio Gìgio Crestani,
casado com tia Nena, irmã da mãe, que
fazia delicioso bolo de mel. Tio Gìgio
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po Scolastico Padre Pacifico; nel Collegio Marista San Francesco terminai il Ginnasio insieme ai seminaristi diocesani.
Sono stato chierichetto e ci litigavamo il posto a destra del
sacerdote, per poter suonare la campanella grande. Frate
Roque Costella ci sgridava quando bevevamo il vino da tavola o mangiavamo le ostie grandi.
Nel 1968, papà venne trasferito con il 3º Battaglione Stradale a Carazinho, dove iniziai a lavorare nella Radio Carazinho
e, nel 1973, entrai nella Cassa Statale, lasciata solo per andare in pensione. Terminai le superiori presso il Collegio La
Salle e feci l’Università a Passo Fundo.
Il 15/01/1977, nella Chiesa della Glória, mi sono sposato
con la “Tedesca” Elsa Maria Rockenbach e entrai nel mondo
tedesco. Ho imparato che i tedeschi nella loro lingua “si prendono tutto”: influenze, iniezioni, dolore di pancia… Ho imparato a vivere alla maniera tedesca ed Elsa a quella italiana.
Ai nostri tre figli abbiamo trasmesso i valori delle due etnie.
Nel 1996, con altri discendenti, abbiamo fondato l’Istituto Culturale Italo-brasiliano e l’italiano assopito in me si è
risvegliato, in particolare grazie al programma in Talian che
io e Elsa presentiamo nella radio locale. La mia prima visita
a Belluno e Vicenza è stata emozionante. Immaginavo i nonni partecipando all’ultima messa prima dell’imbarco.
Mi emozionai anche a Pünderich, in Germania, da dove
arrivarono gli avi di Elsa e siamo cresciuti nell’interetnicità,
nell’amore e nella fede che abbiamo ereditato”..☑

era afiador de serras, e professor da
escolinha da serraria, com uma só turma,
do 1º ao 4º ano, tomava a lição um por
um, todos de guarda-pó branco.
Quando fomos para Vacaria,
continuei os estudos no Grupo Escolar
Padre Pacífico; no Colégio Marista São
Francisco, completei o Ginásio, junto aos
seminaristas diocesanos. Fui coroinha e
disputávamos o lado direito do Frei, para
tocar a sineta grande. Frei Roque Costella
bronqueava quando tomávamos o vinho
de missa, ou comíamos as partículas
grandes.
Em 1968, o pai foi transferido com o 3º
Batalhão Rodoviário para Carazinho, onde
comecei a trabalhar na Rádio Carazinho,
e em 1973, entrei para a Caixa Estadual,
onde me aposentei. Conclui o II Grau no
Colégio La Salle, e o universitário na
Universidade de Passo Fundo.
Em 15/01/1977, na Igreja da Glória,
casei com a 'tedesca'(alemã) Elsa Maria
Rockenbach, e entrei no mundo alemão.
Aprendi que os alemães 'ganham' tudo:
eles ganham gripes, injeções, dor de
barriga... Eu aprendi a viver à maneira
alemã, e a Elsa, à maneira italiana.
Aos nossos três filhos transmitimos
os valores das duas etnias.
Em 1996, com outros descendentes,
fundamos o Instituto Cultural Ítalobrasileiro, e o italiano adormecido em
mim acordou, sobretudo através do
programa em Talian que eu e a Elsa
levamos à rádio local.
Emocionante foi minha primeira
visita a Belluno e Vicenza. Imaginava
os ‘nonos’ assistindo à última missa antes
do embarque. Também me emocionei em
Pünderich, na Alemanha, donde vieram
os antepassados da Elsa, e crescemos
na inter-etnicidade, no amor e na fé
que herdamos”.☑
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Performance
di Fernando
durante uno dei
suoi progetti
culturali di
musica. ■
Performance de
Fernando durante
um de seus
projetos culturais
de música.

FERNANDO ZANELLA MENEGATTI

Questione di ‘Łengua’
ABBATTETE I PRECONCETTI. E ANCHE LA VERGOGNA. IL TALIAN ENTRA
NELL’UNIVERSITÀ E QUELLO CHE POTEVA SEMBRARE SBAGLIATO POTREBBE ESSERE
CORRETTO. IN FIN DEI CONTI, QUALE LINGUA VOI PARLAVATE O PARLATE?
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I

talo-’gaúcho’ di Bento Gonçalves, Fernando Zanella Menegatti, 33 anni, è uno studioso appassionato
di lingua. La sua specialità è lingua e cultura veneta che, nella penisola italica - come ricorda - è nata
10 secoli fa “ancor prima di sentir parlare di romani”. Tira le
orecchie di coloro che, nell’infinito dibattito sul talian, teorizzano ma non sanno nulla dei 1100 anni della Repubblica Veneta, di Marco Polo, Antonio Vivaldi, o delle opere di Goldoni. È
professore di lingua veneta, talian o veneto-brasiliano (Università Federale di Santa Maria-RS) e dirige un progetto chiamato “Lengua Mare”. In questa lunga intervista esclusiva ad Insieme, si confronta duramente con coloro che sostengono che
sia una perdita di tempo insegnare dialetto (veneto o Talian) a
scuola. L’anno scorso era membro della commissione di tutela della lingua veneta in Italia e porta avanti altri due progetti
- uno denominato “Caligo” che studia la cultura dell’immigrazione (comprese le lingue venete e veneto-brasiliano, o talian)
e l’altro chiamato “Venia”, che si occupa della cultura degli immigranti, “ma in una prospettiva moderna”. La sua attività è
anche legata alla formalizzazione della scrittura dei vari modi
di parlare veneto in tutto il mondo. Su Facebook e Youtube ha
un canale sul quale si occupa del tema. Ve ne è una versione in
lingua portoghese e inglese, oltre che veneta (ISO 639-3- VEC).
Se credete che gli amanti del Talian siano fuori dal tempo, incluso quel vostro amico che parla (e scrive) tutto sbagliato, allora suggeriamo di leggere l’intervista fino alla fine. Vedrete
quanti preconcetti verranno sfatati. .
Chi è Fernando Zanella Menegatti?
Sono figlio di Antonio Menegatti e Judita Zanella Menegatti.
I miei antenati provenienti dall’Italia sono i bisnonni materni e
paterni. I materni vennero da Sarcedo ed i paterni da Foza, territorio veneto-Cimbro, membro dei sette comuni di Asiago, tutti
della provincia di Vicenza. Insegno lingua veneta-brasiliana, il Talian, tramite il progetto “Lengua Mare”, e in collaborazione con
varie istituzioni e associazioni, facendo parte anche del gruppo
“Progetto Talian” dell’Università Federale di Santa Maria e di
quello di comunicazione del rettorato dell’Istituto Federale del
Rio Grande do Sul operando in connessione con il Pro-Rettorato di Estensione. Oltre a ciò sono fondatore di progetti culturali
come “Caligo” e il più recente, “Venia”, che si propongono di
creare musica moderna in lingua veneta, cercando di aprirne
l’accesso a persone della mia età o persino più giovani di me
che, letteralmente, sono sempre collegate a vari generi, stili e
forme contemporanee di espressioni artistiche. Fin dall’inizio

■ QUESTÃO DE LÍNGUA -ATIRE FORA OS
PRECONCEITOS. E A VERGONHA TAMBÉM. O
TALIAN ENTRA NA UNIVERSIDADE E O QUE PARECIA ERRADO PODE ESTAR CERTO. AFINAL,
QUE LÍNGUA VOCÊ FALAVA OU FALA? I talo-gaúcho de Bento Gonçalves, Fernando Zanella
Menegatti, 33 anos, é um estudioso apaixonado pelos falares. Sua especialidade é
a língua e cultura vêneta que, na península itálica - como lembra - surgiu dez séculos “antes de se ouvir falar em romanos”.
Ele puxa a orelha dos que, no continuado
debate sobre o talian, teorizam mas nada
sabem sobre os 1.100 anos de República Vêneta, sobre Marco Polo, Antonio Vivaldi, ou
sobre as peças de Goldoni. É professor de
língua vêneta, talian ou vêneto-brasileiro
(Universidade Federal de Santa Maria-RS) e
capitaneia um projeto denominado “Łengua
Mare”. Nessa longa entrevista exclusiva a
Insieme, ele bate de frente com os que afirmam que é perda de tempo ensinar dialeto
(vêneto ou talian) na escola. No ano passado, ele fez parte da comissão de tutela da
língua vêneta na Itália e toca outros dois
projetos - um denominado “Caligo” que explora a cultura de imigração (incluindo as
línguas vêneta e vêneto-brasileira, ou talian) e outro chamado “Venia”, que se ocupa
da cultura dos imigrantes, “mas na perspectiva moderna”. Sua atividade também
está ligada à padronização da escrita dos
falares vênetos em todo o mundo. No Facebook e no Youtube mantém um canal em
que se ocupa do tema. É versado em língua
portuguesa e inglesa, além de vêneta (ISO
639-3- VEC). Se você acha que os amantes
do talian estão fora do tempo, incluindo
aquele seu amigo que fala (e escreve) tudo
errado, então é melhor ler a entrevista até
o fim. Vai ver quantos preconceitos haverão
de, simplesmente, cair por terra.
Quem é Fernando Zanella Menegatti?
Sou filho de Antonio Menegatti e Judita
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“Due foto in bianco e nero dove ci sono
gli immigranti della mia famiglia ed i
loro discendenti”. ■ ”Duas fotos preto e
branco onde estão os imigrantes da minha
família e seus descendentes”

mi sono interessato molto alla storia, alle lingue, alla lettura,
a scoprire le cose e, quindi, renderle meno ostiche.
I suoi legami con l’Italia. Quando sono iniziati? Cittadinanza riconosciuta?
Ho sempre mantenuto i contatti fin da piccolo con la cultura dei miei avi e, nel mio caso, in particolare con la cultura veneta. I miei genitori parlavano veneto, i miei zii, i miei nonni,
alcuni dei miei cugini ed anche io. Però la mia famiglia non ha
mai avuto contatti con la lingua italiana, nessuno l’ha mai imparata, nessuno ha mai parlato italiano in casa, cosa che continua così fino ad oggi con tutti i miei parenti. Quando li vado a
trovare, capisco il famoso fenomeno che in linguistica si chiama
“Code switching”, la mescolanza di codici, la mescolanza di due
lingue intercalate, a seconda dell’argomento. A volte il dialogo avviene in Veneto, in altre in portoghese, una cosa comune
nelle società bilingue, come indicano vari autori dell’area. Così
si può notare che il contatto con gli avi è enorme e quindi la visione di “brasilianità” di se stessi spesso resta un po’ di lato,
cosa che credo normale nell’ambito familiare costruito dalla fi-

66

Zanella Menegatti. Meus antecedentes
provenientes da Itália são os bisavôs maternos
e paternos. Os maternos vieram de Sarcedo,
e os paternos de Foza, território vênetocimbro, integrante dos sete municípios de
Asiago, todos da província de Vicenza. Leciono
língua vêneto-brasileira, o talian, por meio
do projeto “Łengua Mare”, e em parceria
com instituições e associações diversas,
integrando ainda a equipe do “Projeto Talian”
da Universidade Federal de Santa Maria e
a equipe de comunicação da Reitoria do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul em
atuação interligada com a Pró-Reitoria de
Extensão. Além disso sou fundador de projetos
culturais como “Całigo”, e o mais recente,
“Venia”, que se propõem a criar música atual
em língua vêneta, tentando abrir o acesso
da mesma para pessoas da minha idade,
ou até mais novos do que eu, que estão
sempre literalmente conectados a diversos
gêneros, estilos e formas contemporâneas de
expressões artísticas. Desde cedo me interessei
muito por história, por línguas, pela leitura,
por descobrir coisas e, consequentemente,
desmistificá-las.
Suas ligações com a Itália. Quando
começaram? Cidadania reconhecida?
Sempre mantive contato, desde que me
conheço por gente, com a cultura dos meus
antepassados, no meu caso, especificamente,
a cultura vêneta. Meus pais falavam vêneto,
meus tios, meus avós, alguns dos meus primos
e, também, eu. Contudo, minha família nunca
teve contato com a língua italiana, ninguém
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gura dell’immigrante. Come dice Constantino Ianni nel suo libro “Uomini senza Pace”, l’immigrante e poi i suoi discendenti
tendono a sentirsi un po’ fuori posto nella nazione in cui hanno scelto di vivere perché i legami sono ancora molto forti con
quello che è rimasto indietro, in certi casi persino dopo alcune
generazioni. Quindi, così come molti brasiliani, mi sono visto
riconosciuta la cittadinanza italiana da poco tempo ed ho avuto il piacere di trovare parte della famiglia paterna, che ancora
risiede a Foza, cosa che di sicuro ha ravvivato la comunicazione
tra quelli che rimasero e quelli che se ne andarono, pur essendo io la terza generazione di discendenti in Brasile.
Da quando ha iniziato ad interessarsi al Talian? Oggi
vive solo di progetti collegati al Talian?
Beh, il Talian o Veneto, come preferisco chiamarlo (visto che
è una delle possibili auto denominazioni della lingua, persino
nel suo riconoscimento concesso dall’IPHAN ed è una denominazione internazionale), è sempre stato presente nella mia
vita. Anche nei momenti in cui non ho avuto molti contatti con
la famiglia c’era visto che, almeno qui, il portoghese che parliamo è pieno di termini che sono stati presi in prestito dal nostro veneto brasiliano, ossia ci sono molte parole che bisogna
persino fermarsi e pensare un po’ per trovare un’equivalente

Hotel a Bento
GonçalvesRS ostenta
propaganda in
veneto ma con
una grafia già
nello standard
internazionale.
■ Hotel em
Bento GonçalvesRS ostenta
propaganda em
vêneto, mas com
grafia já dentro
dos padrões
internacionais.

nunca aprendeu, ninguém nunca falou italiano
dentro de casa, algo que permanece assim
até os dias de hoje com todos os meus
parentes. Quando vou visitá-los, percebo
aquele famoso fenômeno que em linguística
chamamos de “Code Switching”, a mistura
de códigos, a mistura de duas línguas que
são intercaladas, dependendo do assunto.
Às vezes os diálogos ocorrem totalmente em
vêneto, noutras em português, algo comum
em sociedades bilíngues como nos apontam
diversos autores da área. Sendo assim, há de
se notar que o contato com a ancestralidade é
imenso, e portanto, a visão de “brasilidade”
de si mesmo muitas vezes fica um pouco
de lado, o que acredito ser algo normal no
berço familiar construído pela figura do
imigrante. Como diz Constantino Ianni em
seu livro “Homens sem Paz”, ele, o imigrante,
e depois seus descendentes, tendem a se
sentir meio deslocados na nação em que
escolheram para viver porque os laços ainda
são muito fortes com o que ficou para trás,
até mesmo depois de algumas gerações em
alguns casos. Entretanto, assim como muitos
brasileiros, sou cidadão italiano, digo, de
forma reconhecida, e felizmente, não faz
tanto tempo, tive a alegria de encontrar parte
da família paterna, ainda residindo em Foza,
o que certamente reavivou a comunicação
entre os que ficaram e os que partiram,
mesmo eu pertencendo à terceira geração
de descendentes no Brasil.
Desde quando começou a se interessar
pelo Talian? Hoje vive exclusivamente
de projetos ligados ao Talian?
Bem, o Talian ou o Vêneto, como
particularmente prefiro chamar (visto que
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in portoghese da tanto che sono abituato a usare i termini veneti, visto che in molti casi danno più senso alla frase rispetto a quelle portoghesi. Ma ciò è assolutamente normale. Tutti
i giorni vedo questo “stranierismo”, altro fenomeno linguistico, sulla bocca di tutti: dei miei amici, colleghi di lavoro, ecc.
È uno stranierismo che in nessun modo è isolato, visto che il
portoghese quotidianamente lo applica, ad esempio con parole del lessico inglese, ossia è naturale tra le lingue questo costante scambio. Così, con tutto il mio storico interesse e contatto con questa lingua portata dagli immigranti, poco a poco
mi sono rivolto al suo studio, un processo iniziato quasi cinque
anni fa (e nemmeno avrebbe potuto accadere prima visto che
ho solo 31 anni, insomma, un andamento naturale delle cose).
Quindi oggi vivo solo di attività che hanno a che vedere con il
mondo accademico, dando enfasi al lavoro che realizzo sul Talian, il Veneto Brasiliano.
Come l’università vede il Talian e quali progetti stanno
venendo portati avanti in questo settore?
Mi piace sempre vedere le cose nella miglior prospettiva possibile. Ciò non significa che non mi renda conto dei problemi esistenti, ma credo che oggi la questione della lingua dei nostri immigranti sia migliore di quanto non sia già stata. Affermazione
confutata dal fatto che sempre più se ne discute nell’ambiente
accademico. Oggigiorno, in particolare, l’Università Federale di
Santa Maria ha aperto le sue porte grazie al “Progetto Talian”
affinché lavori interessanti siano portati avanti su questa strada. E sono sicuro che altre azioni serie collegate all’area accademica fioriranno d’ora in poi. La cosa più importante è che
sempre si mantenga l’impegno verso la verità, con lo scientifico e con i concetti già stabiliti nell’area linguistica.
Molti dicono che sia una perdita di tempo cercare di insegnare il Talian. Che è una questione di tempo e tutto sarà
dimenticato. È d’accordo?
Un’ottima domanda! In verità credo che molte di queste affermazioni siano realizzate a causa della mancanza di conoscenza della lingua veneta storica, che presenta registri scritti
fin dal XIII secolo e che si trasforma in una lingua di Stato nella
Repubblica Veneta insieme al latino. O ciò accade anche perché hanno ascoltato informazioni senza un fondo di verità, visto
che non è raro trovare individui che credono che si tratti di un
dialetto minuscolo, della stessa lingua italiana parlata in modo
sbagliato, che si trova solo in piccole città dell’entroterra del
Sud del Brasile e usata solo dai “nonni”. Non è giusto accusare
queste persone sapendo che questa è stata ed è ancora un’idea
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é uma das autodenominações possíveis
da língua, até mesmo em sua certidão
concedida pelo IPHAN e é uma denominação
internacional), sempre esteve presente
em minha vida. Mesmo nos momentos em
que não tive tanto contato próximo com a
família, ele estava lá, pois, ao menos aqui, o
português que falamos está cheio de termos
que foram pegos emprestados do nosso
vêneto brasileiro, isso é, existem muitas
palavras que até preciso parar e pensar um
pouco para conseguir arranjar equivalência
em português de tão acostumado que sou
em utilizar os termos em vêneto, pois em
muitos casos me fazem mais sentido estes
do que os termos portugueses. Isso, porém,
é absolutamente normal. No dia a dia vejo
esse “estrangeirismo”, outro fenômeno
linguístico, na boca de todos: dos meus
amigos, colegas de trabalho, etc. É um
estrangeirismo que de forma alguma está
isolado, visto que o português diariamente
continua a abraçar, por exemplo, palavras do
léxico inglês, ou seja, é natural das línguas
essa troca constante. Deste modo, com todo
meu histórico de interesse e contato com essa
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Fernando Zanella Menegatti: “la
purezza linguistica è falsa, non esiste
in nessuna lingua del pianeta Terra”.
■ Fernando Zanella Menegatti: “a pureza
linguística é falsa, não existe em nenhuma
língua do planeta Terra”.

venduta da molti che si occupano della
nostra cultura, purtroppo. Però, ho dubbi
che la metà di quelli che dicono ciò continuerebbero ad affermarlo sapendo che il
Talian è una variante della Lingua Veneta e che questa lingua storica del Veneto
è anche stata riconosciuta a livello internazionale dall’Unesco. Quindi non parliamo un dialetto ma una lingua presente in
varie comunità del mondo: Canada, Australia, Messico, Argentina, Croazia, Slovenia, ecc. In questo
modo abbiamo già risposto alla questione relativa all’utilità di
impararla e qui vi afferma ciò uno che in Europa ha già parlato
in veneto nelle regioni italiane del Veneto, Friuli, Trentino…ma
anche con croati, sloveni, lettoni e persino con una russa! E parlo della lingua che ho imparato qui, a casa, nell’entroterra del
Rio Grande do Sul. E l’inglese? Benché lo sappia parlare, non è
stato necessario. Per quanto riguarda l’oblio, sono d’accordo
sul fatto che se ci fosse l’impressione che ciò accada, ed esiste
veramente, è perché forse quello che è stato fatto fino ad ora
non è stato sufficiente. Mi sembra quindi logico che sia giunto
il momento di fare diversamente. Nuove idee, nuove persone,
nuovi concetti, nuove impostazioni, nuovo tutto. Ed è proprio
quello che sto cercando di fare, mettere la mia faccia, quella
della mia generazione e di quelli che sono venuti dopo di me
per la mia lingua, la mia cultura. Ora deve raggiungere un livello più alto in tutti gli aspetti, non solo restare ferma nel tempo,
senza il poter parlare con il XXI secolo, perché ciò è la morte per
qualsiasi cosa, persino per una persona. Spero che altri, sempre più giovani e di mente aperta, appaiano per lavorare con
la lingua in tutti gli aspetti possibili, senza discriminazioni, così
come succede, per esempio, per il portoghese, che va dall’underground, dalle strade, al livello più erudito delle università.
Si parla molto delle parole portoghesi e brasiliane (afro-indigene) nella formazione del Talian di oggi. Ma non vi è
stata anche l’influenza del parlare italiano (veneto e al-

língua trazida pelos imigrantes, aos poucos fui
me direcionando ao estudo dela, um processo
iniciado há quase cinco anos (e também
não haveria como ter sido antes, porque
tenho apenas 31 anos, então é o andamento
natural das coisas). Consequentemente,
hoje vivo exclusivamente de atividades
relacionadas ao mundo acadêmico, com
ênfase no trabalho que realizo quanto ao
Talian, o Vêneto Brasileiro.
Como a universidade vê o talian e que
projetos estão sendo tocados nessa área?
Sempre gosto de ver as coisas pela melhor
perspectiva possível. Isso não significa que
não me dê conta dos problemas existentes,
mas, sim, acredito que hoje essa questão
relacionada à língua dos nossos imigrantes
está muito melhor do que já esteve. Tanto
é verídica essa afirmação que cada vez
mais se discute isso dentro do ambiente
acadêmico. Hoje em dia, em especial, a
Universidade Federal de Santa Maria tem
aberto suas portas por meio do “Projeto
Talian” para que trabalhos interessantes
sejam desenvolvidos nesse caminho. E
tenho certeza de que mais ações sérias
ligadas ao âmbito acadêmico florescerão
a partir de agora. O mais importante é que
sempre se mantenha o compromisso com a
verdade, com o científico e com os conceitos
já estabelecidos na área da linguística.
Muitos dizem ser perda de tempo tentar
ensinar o Talian. Que é questão de tempo
e tudo estará esquecido. Concorda?
Um excelente questionamento! Na verdade,
acredito que muitas dessas afirmações são
realizadas por falta de conhecimento sobre
a língua vêneta histórica, que apresenta
registros escritos desde o século XIII e que se
transforma em língua de Estado na República
Vêneta juntamente com o latim. Ou isso
ocorre ainda porque ouviram informações
sem nenhum fundo de verdade, pois não é
raro encontrar indivíduos que pensam que
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tri) nella lingua portoghese, in particolare a Sud del Brasile? Quale esempio citerebbe?
Allora, per quel che riguarda la lingua di immigrazione nel Sud del Brasile, si sa che le varianti di lingua veneta,
ossia i modi regionali di parlare veneto,
così come i nostri modi regionali di parlare portoghese, sono stati quelli che sono
arrivati in maggioranza indiscutibile rispetto alle altre. Questa informazione la
possiamo trovare facilmente nella letteratura italiana prodotta nel Rio Grande
do Sul, scritta sempre in lingua veneta.
Di conseguenza sono state queste varianti
venete che hanno influenzato tutti, persino coloro che parlavano friulano o varianti lombarde. Al contrario non è stato
constatato e ancor oggi non si constata
di persone che, di lingua veneta, comunichino in friulano o lombardo. Queste
sono state lingue arrivate in un numero
minore, che nella quotidianità sono state sostituite dal veneto ed oggi si trovano praticamente estinte da queste parti.
Ma, la purezza della lingua è una falsità,
non esiste in nessuna lingua del Pianeta
Terra, in cinese, in Islandese o in qualsiasi lingua indigena, visto che, in verità,
gli stranierismi arricchiscono il vocabolario delle lingue, così come afferma Mário
Eduardo Viaro, linguista e ricercatore di
etimologia e morfologia storica dell’USP. Ma allora, ciò che comunemente si
sostiene, ossia che il Talian si sarebbe
trasformato in un’altra lingua, una nuova lingua, a causa di alcuni stranierismi
provenienti dal portoghese, non è nemmeno vero. Quello che vale per il portoghese brasiliano che ha preso in prestito
e ancora prende, parole provenienti dal
lessico di varie altre lingue, ovviamente vale anche per il veneto brasiliano, il
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se trata de um dialeto minúsculo, da própria língua italiana falada
de modo errado, que se encontra apenas em pequenas cidades do
interior do Sul do Brasil e utilizada somente pelos “nonos”. Não
temos como culpar essas pessoas sabendo que essa foi e ainda
é uma ideia vendida por muitos que se ocupam da nossa cultura,
infelizmente. Porém, duvido que metade dos que afirmam isso
continuariam a afirmar sabendo que o Talian é uma variante da
Língua Vêneta, e que essa língua histórica da Região do Vêneto
já foi até mesmo reconhecida internacionalmente pela Unesco.
Portanto, não falamos um dialeto, mas sim uma língua encontrada
em diversas comunidades pelo mundo: Canadá, Austrália, México,
Argentina, Croácia, Eslovênia, etc. Deste modo, aqui já resolvemos
a questão ligada quanto à utilidade em aprendê-la, e aqui vos fala
um que na Europa já conversou em vêneto nas regiões italianas
do Vêneto, Friul, Trento... mas também com croatas, eslovenos,
mexicanos, letões e até com uma russa! E estou falando sobre a
língua que aprendi aqui, em casa, no interior do Rio Grande do
Sul. E o inglês? Apesar de também saber falar, simplesmente não
foi preciso. Quanto ao esquecimento, concordo que se existe a
impressão de que isso acontecerá, e realmente existe, é porque
talvez o que foi feito até então não tenha sido o suficiente. Portanto,
me parece ser lógico de que chegou a hora de se fazer diferente.
Novas ideias, novas pessoas, novos conceitos, novas abordagens,
novo tudo. E é exatamente o que estou tentando fazer, tentando
dar a minha cara, e a cara da minha geração e também dos que
vieram depois de mim para a minha língua, a minha cultura. Ela
precisa atingir agora um nível mais alto em todos os aspectos, e
não simplesmente manter-se estacionada no tempo, sem o poder
de conversar com o século XXI, pois isso, sim, é a morte para
qualquer coisa, até mesmo para uma pessoa. Espero que outros,
cada vez mais jovens, de mente aberta, surjam para trabalhar com
a língua em todos os aspectos possíveis, sem discriminação alguma,
assim como acontece, por exemplo, com o português, que vai do
'underground', das ruas, ao nível mais culto das universidades.
Fala-se muito nas palavras portuguesas e brasileiras (afro-
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Importanza della grafia internazionale:
Il veneto scritto con una grafia spagnola.
Nella pagina precedente, il veneto scritto
con grafia portoghese. ■ Importância
da grafia internacional: O vêneto escrito
com grafia espanhola. Na página anterior, o
vêneto escrito com grafia portuguesa.

Talian. Allo stesso tempo ciò vale anche
per tutte le altre lingue del mondo, anche per lo stesso italiano che, scoprendo
il modo di parlare dei più giovani, sta includendo anglicismi con un voracità ancor più grande di quanto stia accadendo al portoghese. Qui nella mia regione
della Serra Gaúcha, per esempio, accade quello che il sociolinguista “variazionista” americano William Labov definisce
“contaminazione”. Abbiamo contaminazione terminologica (che è il prendere in
prestito parole venete per il portoghese, come “mi sono punto il dito con l’ago”, “spunciei” del verbo “spunciar” che
in Veneto significa “pungere” per arrivare anche alla contaminazione strutturale,
che è quella che colpisce la lingua nella
sua struttura, come “non spalancare la
finestra che fa freddo”, o “hai visto che
si è mangiato tutto?”. Nella prima abbiamo rilevato contaminazione strutturale ed
anche terminologica di veneto portoghese al trovare il verbo frasale “spalancar
fora”, che in veneto significa “aprire” e
nella seconda, benché sia totalmente in
portoghese, la struttura veneta si fa pre-

indígenas) na formação do Talian de hoje. Mas não aconteceu
também a influência dos falares italianos (vêneto e outros)
na língua portuguesa, principalmente mais a Sul do Brasil?
Que exemplos citaria?
Pois bem, ao que tange à língua de imigração no Sul do Brasil,
sabe-se que as variantes de língua vêneta, isso é, os modos regionais
de se falar vêneto, assim como os nossos modos regionais de se falar
português, foram os que chegaram em maioria indiscutível por aqui
em comparação com as demais. Essa informação podemos encontrar
facilmente na literatura italiana produzida no Rio Grande do Sul,
escrita sempre em língua vêneta. Consequentemente foram essas
variantes vênetas que influenciaram a todos, até mesmo os falantes
de friulano ou de variantes lombardas. Já o contrário, falantes de
vêneto que se comunicassem em friulano ou em lombardo não se
constatava e ainda hoje não se constata, aliás. Essas foram línguas
trazidas em menor número, que no dia a dia foram substituídas
pelo vêneto e hoje se encontram praticamente extintas por aqui.
Contudo, a pureza linguística é falsa, não existe em nenhuma língua
do Planeta Terra, nem no chinês, nem no Islandês nem em qualquer
língua indígena, pois, na verdade, os estrangeirismos enriquecem
o vocabulário das línguas, assim como nos afirma Mário Eduardo
Viaro, linguista e pesquisador de etimologia e morfologia histórica
da USP. Sendo assim, o que figura no senso comum, de que o Talian
teria se transformado em outra língua, uma nova língua, por conta
de alguns estrangeirismos provenientes do português, também não
carrega fundo verídico. O que vale para o português brasileiro que
tomou por empréstimo, e ainda toma, palavras provenientes do
léxico de diversas outras línguas, obviamente também vale para
o vêneto brasileiro, o Talian. Ao mesmo tempo, isso vale ainda
para todas as outras línguas do mundo, até para a própria língua
italiana que, ao perceber o falar dos mais jovens, vem abraçando
anglicismos numa voracidade maior do que ocorre com o português.
Aqui na minha região da Serra Gaúcha, por exemplo, ocorre o que
o sociolinguista variacionista americano William Labov nos define
por “contaminação”. Temos desde a contaminação terminológica
(que é o empréstimo de palavras vênetas para o português, como
“spunciei o dedo com a agulha”, “spunciei” do verbo “spunciar”
que em vêneto quer dizer “picar”), até a contaminação estrutural,
que é aquela que atinge a língua na sua estrutura, como “não me
spałanca fóra a janela que tá frio”, ou “tu viu que ele me comeu fora
toda a casa?”. Na primeira percebemos contaminação estrutural e
também terminológica de vêneto no português ao encontrar o verbo
frasal “spałancar fóra”, que em vêneto quer dizer “escancarar”, e
na segunda, apesar de ser português em sua totalidade, a estrutura
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“

Porém, não se pode realmente dizer
que o Talian é somente uma variante única,
porque foram trazidas para cá justamente
todas as variantes de vêneto que
existem até hoje na Itália.

“

sente e c’è anche l’esempio di un verbo frasale veneto tradotto in portoghese. Mi riferisco al “mangiare fuori” che,
in veneto, nella grafia moderna ufficiale
è “manjar fora” (la pronuncia è “magnar
fora”) ed ha il senso di buttar via i soldi.
In altre parole, il secondo modo di dire ci
dice che qualcuno ha dovuto vendere la
propria casa e che questo qualcuno non
ha saputo usare bene i soldi ottenuti con
la vendita. Ciò è di facile comprensione
per un tipico “venetofono”, mentre per i
comuni parlanti di lingua portoghese la
frase non ha senso. In questo modo, se il
Talian non fosse più veneto ma, sì, un’altra lingua, i nostri linguisti avrebbero, nel
paese, un serio problema da risolvere rispetto al portoghese brasiliano, che non
dovrebbe più essere chiamato portoghese. Ma no, il contatto con altre lingue non
è in grado di cambiare il sistema interno
della lingua importatrice, visto che essa
presenta solo adeguamenti necessari e
rilevanti per il suo funzionamento, come
risulta anche dalle conclusioni a inizio del
secolo scorso dal padre della moderna
linguistica, Fedinand de Saussure, nella sua metafora del Gioco degli Scacchi.
Il Talian, in verità, non significa (ancora) una lingua omogenea. E ci sono
molte invenzioni, espressione dell’uso di ognuno, seppur in presenza degli
sforzi di maestri e scrittori. È possibile definire cosa sia il Talian? O quanti
tipi di talian ci sono?
Avendo già demistificato il Talian come
una variante di lingua veneta, così come
tante altre che esistono nella Regione ed
in altri luoghi di comunità che lo parla-

vêneta se faz presente, mas também há a ocorrência de um verbo
frasal vêneto traduzido para o português. Me refiro ao “comer
fora” que, em vêneto, na grafia moderna oficial é “manjar fóra”
(a pronúncia é “manhar fôra”), e tem o sentido de torrar dinheiro.
Ou seja, a segunda sentença nos quer dizer que alguém teve de
vender sua casa e que esse alguém também fez mau proveito do
dinheiro obtido com a venda. Isso é de fácil entendimento para
um típico “venetófono”, enquanto que para os falantes comuns de
língua portuguesa a frase não tem nenhum sentido. Deste modo,
se o Talian não fosse mais vêneto, mas, sim, outra língua, então
teríamos um problema grave para ser resolvido por todos os nossos
linguistas no país em relação ao português brasileiro, que teria
de deixar de ser chamado de português. Mas não, o contato com
outras línguas não tem a capacidade de mudar o sistema interno da
língua importadora, porque essa só faz adaptações necessárias e
relevantes para o seu funcionamento, conforme conclusões obtidas

ainda no início do século passado pelo pai da linguística moderna,
Fedinand de Saussure, em sua Metáfora do Jogo de Xadrez.
O Talian, na verdade, não significa (ainda) um linguajar
homogêneo. E tem muita invencionice por aí, geralmente ao
sabor de cada um, apesar dos esforços até aqui realizados
por mestres e escritores. É possível definir o que é Talian? Ou
quantos tipos de talian existem?
Já tendo desmistificado o Talian como variante de língua vêneta,
assim como tantas que existem na própria Região do Vêneto e em
outros lugares de comunidades que falam vêneto em confronto
com outras línguas (italiano, espanhol, inglês, croata, esloveno), já
conseguimos ter um pensamento mais aberto e claro sobre a questão.
Porém, não se pode realmente dizer que o Talian é somente uma
variante única, porque foram trazidas para cá justamente todas as
variantes de vêneto que existem até hoje na Itália. É errado pensar
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“

Não me parece novidade o fato
de que um gaúcho utiliza em sua fala
uma variante muito diversa daquela
utilizada por um paraibano,
contudo ambos falam a mesma
língua, o português.

“

no in confronto con altre lingue (italiano,
spagnolo, inglese, croato, sloveno), siamo già riusciti ad avere un pensiero più
aperto e chiaro sulla questione. Ma non
si può proprio dire che il Talian abbia solo
una variante unica, visto che sono state
portate qui tutte le varietà di veneto che
ancora oggi esistono in Italia. Ed è sbagliato pensare che il Talian sarebbe un
veneto unificato, visto che non lo è. Ci
sono quelli che parlano “zente”, quelli
che parlano “dhente” con il DH che suona
come la fricativa TH dell’inglese e quelli
che parlano “gente” nella forma più italianizzata. Senza dubbi questo è solo un
piccolo esempio; a volte basta andare in
banca a prelevare dei soldi per sentire
persone parlare tra di loro usando variazioni alle quali, che anche voi che parlate veneto, non usate. Ciò accade perché,
in realtà, non c’è una lingua omogenea,
tutte hanno delle variazioni, irrilevanti o
significative. Non mi sembra una novità il
fatto che un ‘gaúcho’ usi nel suo discorso una variante molto diversa da quella
usata da un paraibano, benché entrambi parlino la stessa lingua, il portoghese.
Però, varianti del portoghese si ritrovano
persino dentro una stessa città; persone
di una zona spesso parlano molto diversamente da quelle di un’altra, come terminologia o struttura e così via. In questo
modo, preannunciare la fine delle varianti
di una lingua, oltre che essere un errore,
è un’utopia; le persone non sono uguali,
non provengono da una sola famiglia, non
passano tutte per le stesse esperienze,
quindi non dovrebbe essere differente con
la lingua che loro parlano, benché essa

que o Talian seria um vêneto unificado, pois ele não é. Existem os
que falam “zente”, os que falam “dhente” com o DH que faz o som
da fricativa dental sonora TH do inglês, e os que falam “gente”
na forma mais italianizada. E certamente esse é só um minúsculo
exemplo; às vezes é só ir ao banco sacar dinheiro e lá se ouve
pessoas conversando entre si em vêneto, e utilizando de variações
as quais você, que também fala vêneto, não utiliza. Isso ocorre
porque, na verdade, não existe nenhuma língua homogênea, todas
possuem variações, irrelevantes ou significativas. Vejamos, não me
parece novidade o fato de que um gaúcho utiliza em sua fala uma
variante muito diversa daquela utilizada por um paraibano, contudo
ambos falam a mesma língua, o português. Entretanto, variantes
do português são encontradas até dentro de uma mesma cidade;
pessoas de uma zona muitas vezes falam bem diferente daquelas
de outra, em terminologia e estrutura, e assim por diante. Deste
modo, almejar o fim das variantes de uma língua, além de ser um

erro, é uma utopia; as pessoas não são iguais, não vêm de uma única
família, não passam todas pelas mesmíssimas experiências, então
não haveria de ser diferente com a língua que elas falam, mesmo
sendo esta pertencente a um sistema de língua macro standard.
Portanto, trabalhando justamente com esse pensamento é que
linguistas já desenvolveram uma grafia internacional da língua vêneta,
já aprovada pela Região do Vêneto e que se adapta perfeitamente
para todas as demais variantes do mundo, e não estamos falando de
uma “normativa padrão”, onde você aprende apenas o modo “culto”,
subjugando as demais variantes como se fossem modos “incultos”,
assim como muitos de nós aprendemos quanto ao português. A grafia
internacional da língua vêneta, como o nome sugere, se preocupa
mais em ensinar para as pessoas uma grafia unificada, mas que
com aquela grafia todos consigam escrever exatamente as palavras
que pronunciam, e do jeito que pronunciam se fazendo entender
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appartenga ad un sistema di lingua macro
standard. Quindi è proprio lavorando con
questa forma di approccio che i linguisti
hanno già sviluppato una grafia internazionale della lingua veneta, già approvata dalla Regione Veneto e che si adatta perfettamente a tutte le varie varianti
del mondo e non stiamo parlando di una
“normativa standard”, dove si impara solo
il modo “colto”, sottomettendo le altre
varianti come se fossero modi “incolti”,
così come molti di noi abbiamo imparato
con il portoghese. La grafia internazionale della lingua veneta, come suggerisce
il nome, si preoccupa di più di insegnare
alle persone una grafia unificata, ma che
con quella grafia tutti riescano a scrivere
esattamente le parole che pronunciano e
nel modo in cui si pronunciano facendo sì
che tutte le persone che parlano veneto
nel mondo si capiscano. In modo che se
A, B e C dicono “pipistrello” in modi diversi, tutti scriveranno con la stessa grafia, ossia: “barbastrejo, barbastrijo, barbastrigio”, smettendo di usare grafie di
lingue altrui. Se non fosse così, avremmo
sempre un uso di una stessa lingua scritta con la grafia del portoghese, dell’italiano, dello spagnolo e così via, cosa che
renderebbe impossibile l’insegnamento
della lingua e ne renderebbe difficile la
conservazione, dato che sarebbe limitata a un microambiente a volte irrilevante
gli occhi del mondo e, in particolare, agli
occhi dei giovani, che sempre cercano di
fuggire dal microambiente.
Escluso il tentativo di portare il talian nella scuola, ci sono studi o ricerche (numeri, luoghi) sul parlare talian
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para todos os falantes de vêneto do mundo. De modo que se A, B e
C disserem “morcego” de jeitos diferentes, todos escreverão com
a mesma grafia, isso é: 'barbastrejo', 'barbastrijo', 'barbastrigio',
e não mais utilizando grafias de línguas alheias. Se não for assim,
teremos sempre falantes da mesma língua escrevendo vêneto com
a grafia do português, do italiano, do espanhol e por aí vai, o que
torna impossível o ensino da língua e dificulta sua preservação, pois
está restrita a um microambiente por vezes irrelevante aos olhos
do mundo, e principalmente aos olhos dos jovens, que procuram,
na sua esmagadora maioria, sempre fugir dos microambientes.
Excluída a tentativa de levar o talian para a escola, existe
algum estudo ou pesquisa (números, locais) sobre o falar
talian de forma espontânea nas famílias?
Infelizmente ainda carecemos bastante de números oficiais, e de
certa forma, sinceros. Estamos habituados a ver um número geral
de falantes de Talian sendo divulgado, mas raramente sabemos
que dali fazem parte também, por exemplo, os que não sabem
falar nem sequer uma palavra, mas que entendem a língua porque
nasceram escutando o vêneto. Portanto, acredito que o número
de falantes, os que falam e entendem, digo, falantes de verdade,
fazem parte de um número bem reduzido. Certamente existem
casos onde se utiliza o vêneto de forma espontânea dentro da
família, mas a parcela de jovens que o utiliza para algo é ínfima,
e aqui o problema não é da língua e muito menos da cultura, mas
sim do que fazemos com ela. Estamos falando de um conflito de
gerações; o que interessa para mim, de 31 anos, provavelmente
não é mais muito interessante para alguém de 12 ou 15 anos, então
imagine se o espaço de referência entre gerações quadriplicar,
quintuplicar ou sextuplicar! É preciso ter o cuidado para não prender
nossa língua e cultura no século XX, ou pior, no século XIX como
muitos fazem, chegando até denominar nossa língua de “língua
dos nonos”. Reclamar, depois, que tudo está desaparecendo, não
me parece agir com coerência.
Se morre a língua, morre também a cultura. Percebe-se
em muitas áreas, a começar por manifestações folclóricas,
um mimetismo repetitivo, que denuncia um tipo de cultura
adquirida e não transmitida, geralmente desfigurante da
verdade histórica da imigração italiana no Brasil. Como vê isso?
Certamente. Isso também faz parte do conflito de referência de
gerações, que é denunciado, todavia, pelo o que se faz a grosso
modo com a cultura e com a língua. Muito romantismo foi criado em
cima da questão da imigração italiana, apesar dos imigrantes terem
sido “italianizados” somente anos depois dentro do Brasil, como
diz Ianni. E com o romantismo também se criou muitos equívocos
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in modo spontaneo nelle famiglie?
Purtroppo mancano ancora molti numeri ufficiali e, in un certo senso, sinceri. Siamo abituati a vedere divulgati numeri generali di persone che parlano Talian, senza sapere che questo
dato include, ad esempio, anche coloro che non sanno parlare
nemmeno una parola ma che capiscono la lingua perché sono
nati ascoltando il veneto. Credo quindi che il numero di coloro che lo parlano e lo capiscono, ossia i veri conoscitori, siano
un numero molto basso. Di sicuro ci sono casi in cui si usa il veneto spontaneamente in famiglia, ma la percentuale di giovani che lo usano per una finalità è molto bassa e qui il problema
non è della lingua e ancor meno della cultura, ma di quello che

“

Muito romantismo foi criado
em cima da questão da imigração
italiana, apesar dos imigrantes terem sido
“italianizados” somente anos depois dentro
do Brasil, como diz Ianni.
E com o romantismo também se
criou muitos equívocos históricos
que foram e ainda são passados
de geração em geração

“

facciamo con essa. Stiamo parlando di un conflitto di generazioni; quello che mi interessa, da trentunenne, probabilmente
non è più interessante per una persona di 12 o 15 anni, figuratevi quindi se tutto ciò lo rapportiamo a quattro, cinque o addirittura sei generazioni! Bisogna stare attenti a non incatenare
la nostra lingua e la nostra cultura nel XX secolo o, ancor peggio, nel XIX secolo come fanno in molti, arrivando a definire la
nostra lingua di “lingua dei nonni”. Reclamare, poi, che tutto
sta scomparendo, non mi sembra un agire coerente.
Se la lingua muore, muore anche la cultura. Si vede in
molte aree, a partire da manifestazioni folcloristiche, un
mimetismo ripetitivo che denuncia un tipo di cultura acquisita e non trasmessa, spesso fuorviante della verità storica dell’immigrazione italiana in Brasile. Ciò come lo vede?
Senza dubbi. Anche questo fa parte del conflitto della referenza generazionale, messo in evidenza da quello che si fa con
la cultura e la lingua. Molto romanticismo è stato creato sulla questione dell’immigrazione italiana, benché gli immigranti

históricos que foram e ainda são passados
de geração em geração e, pelo o que se
vê, nunca há um avanço nas discussões.
Não se fala, por exemplo, dos motivos
verídicos que desencadearam o episódio
da imigração, talvez porque eles sejam
dolorosos, ou talvez porque não sabem,
ou ainda, porque destroem uma narrativa
comercial já estabilizada... não sei. Só sei
que é preciso evoluir em todos os aspectos, a
questão cultural não fica fora disso. Se vende
a gastronomia daqui, tipicamente vêneta, a
história repetitiva dos 36 dias de navio até
chegar ao Brasil, mas, no entanto, ninguém
sabe nada sobre os 1100 anos de República
Vêneta, de Marco Polo, Antonio Vivaldi, as
peças de Goldoni, ou mais, ninguém sabe, ou
não se fala nada sobre os Vênetos Antigos,
que chegaram na península há 3500 anos
atrás, antes mesmo dos Etruscos! Ninguém
menciona uma palavra quanto aos nossos
antepassados que construíram uma história
riquíssima de militarismo e civilização 10
séculos antes de se ouvir falar em romanos.
Hoje, com todos os meios de informação
disponíveis, com o fácil contato que se pode
fazer com o além-mar, não se tem desculpas
para não saber de coisas básicas assim. Pelo
contrário, a única explicação seria a falta de
interesse mesmo, visão estacionária, que é
exatamente aquilo que afastou e continua
afastando as gerações mais novas, pois se
vendo presos a uma narrativa limitada, vão
procurar algo mais interessante, com mais
profundidade de espírito. Qualquer árvore
que queira tocar os céus precisa ter raízes
tão profundas a ponto de tocar os infernos,
célebre frase de Carl Jung que nos cai tão
bem nesse momento.
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siano stati “italianizzati” solo anni dopo in Brasile, come dice
Ianni. E con il romanticismo si sono creati molti equivoci storici che sono stati ed ancora sono tramandati di generazione in
generazione e, per quanto si può vedere, non c’è nessun progresso nelle discussioni. Non si parla, per esempio, dei veri motivi che hanno scatenato il fenomeno dell’immigrazione, forse
perché sono dolorosi, o forse perché non si sanno, o perché distruggerebbero tutta una stabile storia commerciale…non saprei. Tutto quello che so è che bisogna andare avanti su tutti
gli aspetti, inclusa la questione culturale. Si vende la gastronomia di qui, tipicamente veneta, la solita storia dei 36 giorni
di nave per arrivare in Brasile però, nessuno sa nulla dei 1100
anni della Repubblica di Venezia, di Marco Polo, Antonio Vivaldi, le opere di Goldoni, o non si sa nulla dei Veneti Antichi, arrivati nella penisola 3500 anni fa, ancor prima degli Etruschi!
Nessuno cita una sola parola sui nostri avi che hanno costruito
una ricca storia di militarismo e civiltà 10 secoli prima di sentir
parlare dei romani. Oggi, con tutti i mezzi di informazione disponibili, con il facile contatto che si può avere con l’altro lato
dell’Atlantico non ci sono più scuse per non sapere queste cose
basilari. Al contrario, l’unica spiegazione sarebbe la mancanza
di interesse, una visione di statica, che è proprio quello che ha
allontanato e continua ad allontanare le generazioni più giovani, visto che si vedono “imprigionati” in una narrativa limitata e
quindi cercano qualcosa di più interessante, con più profondità
spirituale. Ogni albero che voglia arrivare al cielo deve avere
radici così profonde al punto da toccare l’inferno, dice una ce-
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Lezione di veneto per bambini. ■ Aula de
vêneto para crianças.

Cultura, língua, costumes... economia:
a modernidade e a globalização deixarão
espaço à sobrevida de tradições que se
atualizam rapidamente? Até quando?
Como vê o futuro nesse sentido?
Pelo o que se vê, em toda a história humana
sempre se presenciou a tal da globalização,
ao menos alguns picos dela. Já falamos
sobre os Vênetos Antigos, uma civilização da
Idade do Bronze, que, pelo o que se vê, por
meio de achados arqueológicos, sofreu um
grande pico de globalização, ao menos no
mundo que se conhecia até então. O mesmo
se observou séculos depois, com a ascensão
do Império Romano; Roma era cosmopolita, e
o latim foi falado e influenciou o nascimento
de muitas línguas do mundo, e emprestou
termos para uma montanha de várias outras,
e toda a globalização sempre é impulsiona
por um único motivo: o comércio. Então eu
diria que é algo inevitável. Sendo assim, logo
que compreendemos esse efeito, saberemos
que não é nada inteligente restringir sua
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lebre frase di Carl Jung che qui calza a pennello.
Cultura, lingua, costumi…economia: la modernità e la
globalizzazione lasceranno spazio alla sopravvivenza di tradizioni che cambiano rapidamente? Fino a quando? Come
vede il futuro in questo senso?
Da ciò che si vede, in tutta la storia umana si è sempre assistito al fenomeno della globalizzazione, almeno alcuni apici di essa. Già abbiamo detto dei Veneti Antichi, una civiltà
dell’età del Bronzo che, da quello che si evince alle scoperte
archeologiche, soffrì un apice di globalizzazione, proporzionale al momento storico. La stessa cosa accadde secoli dopo,
con l’ascesa dell’Impero Romano; Roma era cosmopolita e il
latino venne parlato ed influenzò la nascita di molte lingue
del mondo e imprestato molti termini a tante altre e tutta la
globalizzazione è sempre sospinta da un solo motivo: il commercio. Quindi direi che è un qualcosa di inevitabile. Così, una
volta che comprendiamo questo effetto, capiremo che non è
per nulla saggio restringere la cultura e la lingua ad una specie di “gruppo” chiuso, dove io ho sempre ragione e gli altri torto. Il concetto di “giusto” è differente per ogni generazione. Ho già detto che particolarmente lavoro con il termine
“lingua veneta brasiliana” dato che, giustamente, dobbiamo
fare riferimento alla lingua macro standard, quella che ha influenzato tutte le varianti venete per il mondo, visto che fuori dal nostro microambiente brasiliano, raramente le persone conoscono questa lingua con il nome “Talian”. Direte ad
un argentino, una canadese, un messicano che parlino veneto la seguente frase “parlo Talian” e loro crederanno che
stiate dicendo che parlate italiano, che non è la stessa lingua
che loro parlano, visto che è questo il significato della parola “talian” in lingua veneta, che è una lingua apocope; perde lettere, in particolare le vocali iniziali e finali. Quindi, due
più due fa quattro e si può facilmente affermare che stiamo
parlando di una lingua internazionale e non di un dialetto inventato in Brasile che, se fosse così, non avrebbe molta “utilità”. Con una globalizzazione così diffusa, sospinta dal commercio, non è difficile comprendere che l’”utile” soppianta
la “tradizione”, a maggior ragione se questa tradizione non
viene approfondita, non la facciamo dialogare con il presente. Insomma, è necessaria una sinergia tra utile e tradizione,
superare le barriere che noi stessi stiamo creando da anni e,
soprattutto, sganciarci dal passato e lasciare che le nuove generazioni vivano a modo loro, con la loro visione, la visione
della loro generazione, verso il giusto nuovo. ☑

cultura e língua a uma espécie de “clã”
fechado, onde eu estou sempre certo e os
outros sempre estão errados. O conceito de
certo é diferente para cada geração.
Já disse que particularmente trabalho
com o termo “língua vêneta brasileira” pois,
justamente, precisamos fazer referência
à língua macro standard, aquela que
influenciou todas as variantes vênetas pelo
mundo, pois fora de nosso microambiente
brasileiro, raramente as pessoas conhecem
essa língua pelo nome “Talian”. Você dirá
para um argentino, um canadense, um
mexicano que fala vêneto a seguinte frase
“Parlo Talian” e eles vão pensar que você
está dizendo que fala italiano, que não é
a mesma língua que eles falam, porque é
esse o significado da palavra “talian” em
língua vêneta, que é uma língua apócope;
ela perde letras, principalmente as vogais
iniciais e finais. Sendo assim, 1 + 1 é 2, logo
se chega à conclusão de que estamos falando
de uma língua internacional e não de um
dialeto inventado no Brasil, que, se assim
fosse, não teria muita “utilidade”. Em um
pico de globalização, que é impulsionado pelo
comércio, não precisa ser muito inteligente
para perceber que o discurso do “útil” muitas
vezes, querendo ou não, asfixia o discurso
da tradição, ainda mais se essa tradição
não se aprofunda, não tem capacidade de
conversar com o hoje. Por fim, é preciso aliar
a tradição ao útil, superar as barreiras que
nós mesmos estamos nos impondo há anos,
e principalmente, desapegar e deixar com
que novas pessoas toquem o barco, do jeito
delas, com a visão delas, para a geração
delas, isto é, rumo ao novo certo.☑
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GALLERIA DEL TEMPO

CANZONI
del secolo scorso
MÚSICAS DO SÉCULO PASSADO

I

“Io che amo
solo te”

l 15 giugno scorso Sergio Endrigo avrebbe compiuto 87
anni. E nel prossimo settembre (esattamente il 7, un
giorno dopo Pavarotti, seppur in anni differenti), avremo il 15º anniversario della sua morte. Gli annali dicono freddamente che lui “è stato un cantante e compositore italiano”. Forse uno dei più a contatto con la musica popolare brasiliana. Le sue collaborazioni con Vinícius de Morais e Toquinho
sono rimaste nella storia e, nel 1968, lanciò Roberto Carlos a livello internazionale con la sua “Canzone per te” (vincendo il Festival di Sanremo), che ancora oggi è cantata in qualsiasi evento
musicale in Brasile di musica italiana.
Di un’epoca ancora bianco e nero, Sergio Endrigo continua a
brillare per la sua poesia e sensibilità. Se da un lato morì con l’amaro in bocca a causa dei fatti direttamente e indirettamente che
avevano a che vedere con la perdita della sua Pola (in Istria) a favore dell’attuale Croazia da parte dell’Italia, oggi gli si riconosce
il merito di essere stato uno dei primi “cantautori” italiani a fare
critica sociale, includendo temi come quello dell’ambiente o altri
praticamente inesistenti fino alla sua epoca. Ne “L’arca di Noè”
canta di una nave che parte per la luna, mentre cavalli di metallo distruggono cavalieri…
In “Il treno che viene dal Sud”, Endrigo denuncia in modo dram-
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■ “EU QUE AMO SOMENTE VOCÊ” - Em
15 de junho que passou, Sergio Endrigo, se
vivo estivesse, teria completado 87 anos. E
em setembro próximo (exatamente no dia 7,
um dia depois de Pavarotti, só que em anos
diferentes), teremos o 15º aniversário de sua
morte. Os registros dizem friamente que
ele “foi um cantor e compositor italiano”.
Talvez um dos mais ligados com a música
popular brasileira. Suas parcerias com Vinícius de Morais e Toquinho ficaram na história e, em 1968, projetou Roberto Carlos
internacionalmente com sua “Canzone per
te” (vencendo o Festival de San Remo), que
até hoje é cantarolada em qualquer rodada
brasileira de música italiana.
De um tempo ainda em preto e branco,
Sergio Endrigo continua a brilhar por sua poesia
e sensibilidade. Se morreu amargurado - como
dizem - por fatos direta ou indiretamente
decorrentes da passagem de sua Pola (na
Ístria) à atual Croácia, deixando de ser italiana,
hoje se lhe reconhece o mérito de ter sido
um dos primeiros ‘cantautori’ italianos a
exercer a crítica social, incluindo preocupações
ambientais, praticamente inexistentes até
sua época. Em “L’arca di Noè” ele canta a
nave que parte para a lua, enquanto cavalos
de metal destroem cavaleiros...
Em “Il treno che viene dal sud”, Endrigo
denuncia de forma dramática, mas extremamente
poética, o fosso da desigualdade entre o
Norte e o Sul da Itália. O trem que vem do sul
- descreve o texto - não traz somente Marias
de olhos grandes, mas traz pessoas nascidas
entre olivais que vão esquecer o sol, pois o
pão do norte é quente. Essa “nuova e bella
società, questa nuova grande società, non si
farà, non asi farà”, profetizava o cantor-autor.
No Brasil, entretanto, esse tipo de música é
pouco conhecida, talvez um pouco porque
à sua época as importações não ocorriam
facilmente. Entretanto, “Teresa” é outra
canção de Sérgio Endrigo muito conhecida
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matico, ma estremamente poetico, il divario tra il Nord e il Sud
d’Italia. Il treno che arriva dal Sud - descrive il testo - non porta
solo Maria con gli occhi grandi, ma porta persone nate tra oliveti
che dimenticheranno il sole, ma il pane del Nord è caldo. Questa
“nuova e bella società, questa nuova grande società, non si farà,
non farà”, profetizzava il cantante-autore. Purtroppo in Brasile,
questo tipo di canzoni sono poco conosciute, forse perché all’epoca non era facile importarle. Però, “Teresa” è un’altra canzone di Sergio Endrigo molto conosciuta e cantata in Brasile, dove
l’artista spesso veniva per spettacoli e presentazioni.
Ma visto che l’obiettivo di questa rubrica non è analizzare il
profilo o la vita degli artisti ma ricordare vecchie canzoni che hanno contrassegnato un’epoca, andiamo direttamente all’argomento. Oggi pubblicheremo il suo testo più diffuso, che è una canzone d’amore, con poche parole ma piena di sentimenti, registrata
per la prima volta nel 1962. .

e cantada no Brasil, onde o artista vinha
frequentemente para shows e apresentações.
Como o objetivo dessa coluna não é analisar
o perfil ou a vida de artistas mas, sim, lembrar
velhas canções que marcaram época, vamos
direto ao assunto. Hoje publicaremos sua
composição mais difundida em todo o mundo,
que é uma canção de amor, com poucas
palavras, mas carregada de sentimento,
gravada pela primeira vez em 1962.

“Io che amo solo te” (cliccate per ascoltarla)

Eu que amo só você (clique para ouvir)

C’è gente che ha avuto mille cose
Tutto il bene, tutto il male del mondo

Tem gente que teve muitas coisas
Todo o bem, todo o mal do mundo

Io ho avuto solo te
E non ti perderò, non ti lascerò
Per cercare nuove avventure

Eu só tive você
E não te perderei, não te deixarei
Para procurar novas aventuras

C’è gente che ama mille cose
E si perde per le strade del mondo

Tem gente que ama mil coisas
E se perde pelas estradas do mundo

Io che amo solo te
Io mi fermerò e ti regalerò
Quel che resta della mia gioventù

Eu que amo somente você
Eu me aquietarei e te darei de presente
O que resta da minha juventude

Io ho avuto solo te
E non ti perderò, non ti lascerò
Per cercare nuove illusioni

Eu só tive você
E não te perderei, não te deixarei
Para procurar novas ilusões

C’è gente che ama mille cose
E si perde per le strade del mondo

Tem gente que ama mil coisas
E se perde pelas estradas do mundo

Io che amo solo te
Io mi fermerò e ti regalerò
Quel che resta della mia gioventù. ☑

Eu que amo só você
Eu me aquietarei e te darei de presente
O que resta da minha juventude. ☑
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Cari
ascoltatori
Programas de rádio em Italiano ou Talian
■ Esta é uma lista incompleta - aguarda atualização pelo e-mail insieme@insieme.com.br ■
LOGO
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PROGRAMA

RADIO

DIA / HORÁRIO

FREQUÊNCIA

RESPONSÁVEL
/ CONDUTOR

Variado

Radio Talian Brasil
Lageado - RS

Permanente

Radio Web

Luiz Agostinho
Radaelli

Pranzo a italiana

Amiga SP
Salto-SP

Sábados
das 13 às 14hs

FM 105,9

Pedro Peron

Variado

Radio Amici del Talian

Permanente

Radio Web

Jaciano Eccher

Talian Contento

Radio Catanduvas
Catanduvas - SC

Sábados, das 13 às
14hs

FM

Darci Guindani

Nostro Talian

Radio Efapi
Chapecó-SC

Domingos das 6 às
7h30min

FM 105,1

Talian Bressan

De volta às
origens

Rádio Interativa
Nova Erechim-SC

Domingos das 7 às 8hs FM 98,7

Airton Dacriro

Taliani contenti

Rádio Aliança
Concórdia-SC

Domingos das 8 às
9hs

Jordão Zanela,
Nêne Magro e Nêne
Piola

La pura veritã

Rádio Capinzal
Capinzal-SC

Domingos das
12h30min às
13h30min

Variado

Site Brasil Talian

Permanente
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Sidnei Facin

Radio Web

Jaciano Eccher
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LOGO

PROGRAMA

RADIO

DIA / HORÁRIO

FREQUÊNCIA

RESPONSÁVEL /
CONDUTOR

Italiani in Brasile

Rádio São Luiz
São Luiz Gonzaga-RS

Sábados, das 10 às
11h24min

AM 1060

Adelino Augusti

Domingo Italiano

Rádio Trianon
São Paulo - SP

Domingos, a partir
das 12 hs

AM 740

Wanderley D'Amico

La domenica
italiana

Radio Guaíba
Porto Alegre-RS

Domingos, a partir
das 8hs

FM 101,3

Acirs

La voce taliana

Rádio Magia
Não-Me-Toque-RS

Sábados, das
8h30min às 9h30min

FM 90.9

Lair Zanatta e
Maria H. Três

Variado

Web Radio Brasitalia
Comites RJ/ES

Todos os dias, 24 hs

Radio Web

Comites RJ

Caffè Italia

Radio Udesc
Joinville-SC

Sábados, das 12 às
13 hs

FM 91,9

Circolo Italiano

Bella Italia

Rádio Tropical
Água Doce-SC

Domingos, das 8 às
9hs

FM 99,1

Clemir e Gaúcho

Da Itália ao Rio
Grande

Rádio Seara
Casca-RS

Sábados, 1h30min às
13hs

FM 103,9

Huki e Barilli

Itália sempre
Itália

TVI - Radio TV
Domingos, das 10 às
S. José dos Campos-SP 12hs

Viva Italia di Oggi

Rádio Canaã
Santa Tereza ES

Sábados, das 11 às
12hs

FM 98,5

Thiago Roldi e
Diovan Salviato

Benvenuti Cultura Italiana

Rádio e TV Educativa
Curitiba-PR

Quartas-Feiras, às
15h55min

Podcast

Claudia Vicentin

Ricordo dei nostri Rádio Estação Cocal
nonni
Cocal do Sul-SC

Domingos, das 8 às
11hs

FM 87,9

José Aldo Furlan

La voce della
Benedetta

Radio Marconi
Urussanga-SC

Domingos, das
11h30min às 13hs

FM 99,9

Jaime De Brida

Italiani tutti
buona gente

Rádio Tubá
Tubarão-SC

Sábados, das 8 às
9h45min

AM 730

Pepi Mezzari
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LOGO

PROGRAMA

RADIO

FREQUÊNCIA

RESPONSÁVEL
/ CONDJUTOR

FM 107,3

Nilso Balbinot,
Cloviro Vicenzi e
Nelson Mezzomo

FM 97,7

Ademir Dalla Santa,
Vilmar Guzzo e
Carlos Dalmoro

Avanti ancora
talian

Radio Amizade
David Canabarro - RS

Domingos, das 20 às
22 horas

Taliani bona
gente

Radio Sananduva
Sananduva-RS

Sábados das 19 às 20
horas

Radise taliane/
Raizes italianas

Radio Nova Onda
Aratiba-RS

Sábados das 9 às 10hs FM 105,9

Jacir L Grando,
José Zabot e
Placheto

Girotondo

Radio Imperial
Nova Petrópolis-RS

Sábados,,, das 12 as
14hs

FM 104,5MHz

Tóni Grostoli e
outrtos

FM 101,5

Vilmar Coronetti,
Rosalino Giacomin
e Maristela Rech

Taliani per taliani Rádio Tapejara
altri
Tapejara-RS
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DIA / HORÁRIO

Domingos, das 7 às
8hs

Su col talian

Radio Cultura
Ajuricaba-RS

Domingos, das 8 às
10hs

FM

Hilario Stefannello,
Deoclenio Bertollo
e Olimpio Bandeira

La Voce del
Veneto

Radio Odisseia
Serrafina Corrêa-RS

Domingos, das 9 às
12hs

FM 104,9

Paulo Massolini,
Edgar Marostica,
Vilmar Stefenon

La montanara

Radio Solaris
Antonio Prado-RS

Sábados, das 8 às
9h30min

FM 97.3

Virginio Bortolotto,
Luiz Bellan, Darci
Anziliero

Va pensiero

Rádio Luz e Vida
Nova Orleans-SC

Sábados, 11h30min às
FM 106,3
12h30min

Sueli Mazzuranna

Ricordi dei nonni

Rádio Hawai
Cap.Leônicas
Marques-PR

Sábados, das 8 às 9hs FM 100,9

Nono Bepi, Moacir
Lucietto

Nostra terra
nostra gente

Rádio Constantina
Constantina-RS

Domingos, das 12 às
13hs

FM 104,9

Justino Volpi

Ricordi della
Italia

Rádio Atlântica
Constantina-RS

Domingos, das 12 às
13hs

FM 98,5

Volmir Marcon e Iês
Marcon

La voce d'oro

Radio Radise
Domingos, das 9 àas
Ana Rech/Caxias do Sul 12hs

Radio Web

Walter Francisco
Buffon
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Da Itália ao Rio
Grande

RADIO

DIA / HORÁRIO

Rádio Seara
Casca-RS

La ora del talian/A Rádio Coração
hora do italiano Colombo-SC

FREQUÊNCIA

RESPONSÁVEL
/ CONDJUTOR

Domingos, das 10 à
12hs

FM 103,9

Valdecir Tonial

Domingos, das 6 às
8hs

FM 93,9

Carlos Valiatti

Ricordi d'Italia

Rádio Vicente Pallotti
Coronel Vivida-PR

Domingos, das 7 às
8h30min

FM 88,7

Moacir Mior

Tornando a le
radise

Rádio Interativa
Nova Erechim-SC

Domingos, das
6h30min às 8hs

FM 98,7

Airton Darci Deon,
João Soleti

Come noantri no
ghenè altri

Radio Miriam
Farroupilha-RS

Domingos, das
9h30min às 11hs

AM 106,5

Ricardo Ló

Ricordi d'Italia

Rádio Poatã
São José do Ouro-RS

Domingos, das 10 àas
FM 106,5
11hs

Valentin Gelain e
Sérgio Menegat

Parla talian

Rádio Solaris
Flores da Cunha-RS

Domingos, das
8h30min às 10s

Felipe Bogliato e
Ivo Gasoarin

dfd

FM 99,1

Assine
Insieme
digital.
Continua
bilingue
e custa
menos.
clique aqui

Apenas
R$ 60,00
para o ano
inteiro!
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MEMORIA

20 anni fa
VERSO LA METÀ DI MAGGIO 2000 IL BRASILE
RICEVEVA LA VISITA DI CARLO AZEGLIO CIAMPI,
ALLORA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I

l Brasile viveva al ritmo della telenovela “Terra Nostra” e
festeggiava i 500 anni della cosiddetta “Scoperta”. Michelangelo Jacobucci era l’ambasciatore d’Italia e Ciampi era accompagnato da sua moglie Franca e dal ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini, tra gli altri, di una numerosa
delegazione. Venne ricevuto in tre grandi solenni momenti - uno a
Rio de Janeiro, un altro a Brasilia (il 12, nel Palazzo del Planalto,
dal presidente Fernando Henrique Cardoso) ed il terzo a San Paolo,
dove incontrò la comunità (persone scelte con attenzione di tutto il
Paese) presso il Circolo Italiano e cenò nella ‘Casa das Caldeiras’,
antica proprietà della famiglia Mattarazzo. Era un tempo in cui fio-
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■ MEMÓRIA - HÁ 20 ANOS - EM
MEADOS DE MAIO DE 2000 O BRASIL
RECEBIA A VISITA DE CARLO AZEGLIO
CIAMPI, ENTÃO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ITALIANA - O Brasil vivia em
ritmo da novela “Terra Nostra” e
comemorava os 500 anos do chamado “Descobrimento”. Michelangelo Jacobucci era o embaixador
da Itália e Ciampi veio acompanhado da esposa Franca e do ministro
das Relações Exteriores, Lamberto
Dini, entre outros de uma numerosa caravana. Foi recebido em três
grandes atos solenes - um no Rio
de Janeiro, outro em Brasília (dia
12, no Palácio do Planalto,pelo então presidente Fernando Henrique
Cardoso) e o terceiro em São Paulo,
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Il presidente
Ciampi durante
il ricevimento
presso il Circolo
Italiano di San
Paolo. ■ O
presidente Ciampi
na recepção do
Círculo Italiano de
São Paulo.

riva l’italianità e Ciampi arrivò a presiedere
il lancio di un progetto di effimera vita: la
stampa locale e simultanea, in lingua italiana, del giornale “Corriere della Sera”. Poi,
in un viaggio privato, andò fino a Foz do
Iguaçu per conoscere le cascate. Poco prima di Ciampi, il Brasile aveva già ricevuto
altre due illustri visite - quelle dei primi ministri D’Alema e Prodi. Altri tempi, di poche
“file della cittadinanza”, in cui si esaltavano storiche relazioni tra Italia e Brasile.☑

onde recebeu a comunidade (gente escolhida a dedo em todo o
País) no Círculo Italiano e jantou na Casa das Caldeiras, antiga
propriedade da família Mattarazzo. Era um tempo de italinidade florecente e Ciampi chegou a presidir o lançamento de um
projeto de vida efêmera: a impressão local e simultânea, em
língua italiana, do jornal “Corriere della Sera”. Depois, em viagem privada, foi até Foz do Iguaçu para conhecer as Cataratas.
Pouco antes de Ciampi, o Brasil já recebera duas outras v isitas ilustres - a dos primeiros ministros D’Alema e Prodi. Outros
tempos, de pouca “fila da cidadania”, em que se enalteciam
históricas relações entre Itália e Brasil.☑
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LA CUCINA ITALIANA
Cozinha italiana

SANDRO INCURVATI - SC
www.cozinha-italiana.net

Foto S. Incurvati

João Gustavo assaggia gli ‘spaghetti
cacio e pepe’■ João Gustavo prova o
‘spaghetti cacio e pepe’.

Spaghetti cacio e pepe

U

no dei piatti di pasta che apparentemente può sembrare facile da preparare, ma che in realtà nasconde molte insidie, è “spaghetti cacio e pepe”,
tipico della gastronomia romana. Non basta ricoprire
la pasta con il pepe e quantità smisurate di formaggio
grattugiato; la pasta cacio e pepe è di più, molto di più.
Il formaggio deve sciogliersi e diventare cremoso, senza tuttavia creare dei grumi, e amalgamarsi completamente con la pasta. Per far ciò, bisogna aggiungere un
po’ dell’acqua di cottura al pecorino e alla pasta, dopo
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ESPAGUETE “CACIO E PEPE” - Um dos
pratos de massa que aparentemente parece
fácil de preparar, mas que na verdade esconde
muitas armadilhas, é o espaguete “cacio e
pepe”, típico da gastronomia romana. Não
basta cobrir a massa com pimenta do reino
e grandes quantidades de queijo ralado; o
macarrão “cacio e pepe” é mais, muito mais.
O queijo deve derreter e tornar-se cremoso,
sem, no entanto, criar caroços e fundir-se
completamente com o macarrão. Para fazer
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averla scolata, ma il rischio che il formaggio si rapprenda
a contatto con l’acqua calda, è alto. Vedremo in questo
articolo i piccoli accorgimenti che usano gli chef romani
per evitare che ciò accada. Ma ricordatevi che ogni chef
ha il proprio segreto, io vi svelerò quello che ho scoperto con zio Alfredino, amico di mio padre del quartiere
Trastevere. Zio di nessuno, ma tutti lo chiamavano zio.
ORIGINI
La gastronomia romana vanta alcune ricette tipiche di
pasta, che hanno molto in comune fra di loro; partendo dalla cacio e pepe, la capostipite, aggiungendo il guanciale si
ottiene la gricia, che può diventare amatriciana con l’aggiunta della salsa di pomodoro, o carbonara con l’aggiunta
delle uova. Sono piatti dei quali abbiamo abbondantemente
scritto, nel corso degli anni, su questa rubrica della rivista
Insieme; oggi, con la cacio e pepe, completiamo la serie.
È anch’essa una ricetta di origine contadina, dove gli ingredienti sono facili da conservare e possono essere agilmente trasportati nei lunghi percorsi a piedi che i pastori facevano durante la transumanza, per portare le pecore dalle
montagne verso il mare, all’approssimarsi dei primi freddi
autunnali. Pasta, pepe, sale grosso e una forma di formaggio pecorino, nulla di più.
La cacio e pepe può essere preparata con gli spaghetti,
con i tonnarelli (pasta fresca un po’ più grossa) o anche con
pasta corta, non siamo così esigenti. L’unica vera necessità
è il formaggio pecorino; non azzardatevi a sostituirlo con
il parmigiano, se non volete provocare le ire dei romani!
RICETTA
Ingredienti (per persona): 100 gr di spaghetti; 50 gr di
formaggio pecorino grattugiato; pepe nero, preferibilmente in grani.
Preparazione: mettete a bollire l’acqua della pasta, aggiungendo una quantità di sale grosso inferiore al normale, in quanto il pecorino è già abbastanza salato. Mentre si
cuoce la pasta, schiacciate i grani di pepe in un mortaio e
metteteli a tostare in una padella. Quando il profumo del
pepe tostato sarà pungente, aggiungete due mestoli con
l’acqua di cottura, carica di amido, e spegnete il fuoco della padella. Scolate la pasta più che “al dente”, senza but-

isso, é necessário adicionar um pouco da
água do cozimento ao queijo pecorino e à
massa, depois que ela for drenada, mas é
alto o risco de o queijo engrossar ao entrar
em contato com a água quente. Neste artigo
veremos os pequenos truques que os chefs
romanos usam para impedir que isso aconteça.
Mas deve-se lembrar que todo chef tem seu
próprio segredo, e eu revelarei o que descobri
com meu tio Alfredinho, um amigo de meu
pai, do bairro de Trastevere. Tio de ninguém,
mas todos o chamavam de tio.
ORIGENS - A gastronomia romana orgulhase de algumas receitas típicas de massas, que
têm muito em comum entre si; partindo de
“cacio e pepe”, a principal, acrescentando o
'guanciale', você obtém a 'gricia', que pode se
tornar 'amatriciana' com a adição de molho
de tomate, ou 'carbonara', com a adição
de ovos. Estes são pratos sobre os quais
escrevemos extensivamente ao longo dos
anos nesta coluna da revista Insieme; hoje,
com 'cacio e pepe', completamos a série.
É também essa uma receita de origem
camponesa, onde os ingredientes são fáceis de
preservar e podem ser facilmente transportados
nas longas trilhas que os pastores faziam
durante a transumância, para levar as ovelhas
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tare via l’acqua di cottura, mettetela
nella padella insieme al pepe, a fuoco lento, e mescolate. Se necessario,
aggiungete un altro mestolo di acqua.
Spegnete il fuoco e occupatevi della
preparazione della crema di formaggio, la fase più critica.
Versate il pecorino grattugiato in un
piatto e mettetelo sopra la pentola, affinché si scaldi leggermente con il vapore dell’acqua della pasta. Dopo un

Fotos S. Incurvati

In questa e nella pagina seguente, le
principali fasi della preparazione degli
‘spaghetti cacio e pepe’. ■ Nesta e na
página seguinte, as principais fases do
preparo dos “spaghetti cacio e pepe”.

das montanhas em direção ao mar, com a aproximação das baixas
temperaturas de outono. Macarrão, pimenta do reino, sal grosso
e uma forma de queijo pecorino, nada mais.
O 'cacio e pepe' pode ser preparado com espaguete, com
'tonnarelli' (massa fresca um pouco mais grossa) ou também com
massa curta, não somos tão exigentes. A única necessidade real
é o queijo pecorino; não ouse substituí-lo por parmesão, se você
não quiser provocar a ira dos romanos!
RECEITA - Ingredientes (por pessoa): 100 gr de espaguete; 50 gr
de queijo pecorino ralado; pimenta do reino preta, de preferência
em grão.
Preparação: ferva a água da massa, adicionando uma quantidade
de sal grosso menor do que o normal, pois o pecorino já é bastante
salgado. Enquanto o macarrão estiver cozinhando, esmague os
grãos de pimenta em um recipiente para moer, colocando-os para
torrar em uma frigideira. Quando o cheiro da pimenta torrada
for pungente, adicione duas conchas com a água do cozimento,
carregadas com amido e desligue o fogo sob a frigideira. Escorra o
macarrão mais do que “al dente”, sem jogar a água do cozimento,
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minuto, togliete il piatto dalla pentola,
versate a poco a poco un po’ dell’acqua di cottura, mescolando rapidamente
affinché si crei una crema omogenea,
facendo attenzione che non si formino
dei grumi. La crema deve essere molto acquosa e l’acqua non deve essere
eccessivamente calda.
Aggiungete la crema di pecorino
nella padella con la pasta e mescolate bene, eventualmente aggiungendo
ancora acqua, fino a creare una pasta
cremosa, senza grumi, pronta per essere servita e mangiata.
Questa pasta non può attendere,
deve essere mangiata appena pronta, altrimenti la crema di formaggio si
solidifica di nuovo.
Benvenuti a Roma.☑

5

coloque-o na frigideira com a pimenta, em fogo baixo, e mexa. Se
necessário, adicione outra conchada de água. Desligue o fogo e
cuide da preparação do creme de queijo, a fase mais crítica.
Despeje o queijo pecorino ralado em um prato e coloque-o
em cima da panela, para que aqueça levemente com o vapor da
água da massa. Depois de um minuto, retire o prato da panela,
despeje gradualmente um pouco da água do cozimento, mexendo
rapidamente para criar um creme homogêneo, certificando-se de
que não se formem grumos. O creme deve ser muito aguado e a
água não deve estar excessivamente quente.
Adicione o creme de pecorino na frigideira com o macarrão e
misture bem, possivelmente adicionando mais água, até criar um
macarrão cremoso, sem caroços, pronto para ser servido e comido.
Esta massa não pode esperar, deve ser consumida assim que
estiver pronta, caso contrário, o queijo solidifica novamente.
Bem-vindos a Roma.
HISTÓRIAS E LENDAS DE TRASTEVERE - Eu já falei sobre Trastevere
em vários artigos, pois é o bairro de Roma que eu mais amo, pelo
menos porque meu pai nasceu e foi criado lá, um Trasteverino
DOC. Não é um bairro como qualquer outro, mas um microcosmo
social onde, nos tempos antigos, a dinâmica e as tensões da vida
cotidiana eram expressas através dos mitos e personagens que o
povoavam.
E hoje vamos falar sobre uma pessoa famosa que viveu entre 1800
e 1900, na época em que Roma era governada pelos papas e nos
becos de bairros populares, como Trastevere, surgiram os chamados
“valentões”, meninos fortes, corajosos e rudes, frequentemente
defensores dos mais fracos. Um desses valentões, Romeo Ottaviani,
conhecido como “Tinèa”, uma noite viu um homem espancar uma
garota na rua e correu em sua defesa, arriscando ser esfaqueado
pelo agressor, um bandido conhecido e perigoso, cujo apelido era
“Malandrinone”.
Sua coragem lhe rendeu fama; a imprensa divulgou o incidente
e fez de Romeo um novo herói popular. A partir desse momento,
ele foi reconhecido como o líder indiscutível (“Er Più” - O Mais) dos
valentões da cidade; todos os oprimidos e fracos de Trastevere
reuniram-se a ele para se defender dos abusos e da injustiça. Até
que uma noite ele foi esfaqueado por um oponente e morreu. Todo
o bairro participou de seu funeral, além de jornalistas, espectadores
e valentões de toda a Roma. A partir dessa história, foi feito um
filme de 1971, “Er Più – Storia di amore e di coltello” ( O Mais História de amor e de faca), com Adriano Celentano, milanês de
nascimento, mas que, no filme, fala um dialeto romano (quase)
perfeito. ☑
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Storie e
leggende di
Trastevere

Foto S. Incurvati

Di Trastevere ne ho già parlato in diversi articoli, in quanto è il quartiere di Roma che
amo di più, se non altro perché vi nacque e crebbe mio
padre, trasteverino d.o.c. Non
è un quartiere come un altro, è un microcosmo sociale
dove anticamente si esprimevano le dinamiche e le tensioni della vita quotidiana attraverso i miti e i personaggi
che lo popolavano. Ed oggi
parleremo proprio di un personaggio famoso vissuto a
cavallo fra il 1800 e il 1900,
epoca in cui Roma era governata dai Papi e nei vicoli dei
quartieri popolari, come Trastevere, emergevano i cosiddetti “bulli”, ragazzi forzuti,
spavaldi, maneschi, spesso
difensori dei più deboli. Uno di questi bulli,
Romeo Ottaviani, conosciuto come “Tinèa”,
una sera vide un uomo picchiare una ragazza per strada e corse in sua difesa, rischiando di essere accoltellato dall’aggressore, un
noto e pericoloso bandito, il cui soprannome
era “Malandrinone”. Il suo coraggio gli valsero la notorietà; la stampa divulgò l’accaduto e fece di Romeo un nuovo eroe popolare. Da quel momento fu riconosciuto come il
capo indiscusso (“Er Più”) dei bulli della cit-
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tà; tutti gli oppressi e i deboli di Trastevere
accorrevano da lui per essere difesi dai soprusi e dalle ingiustizie. Fino a che una notte
fu colpito da una coltellata da un avversario
e morì. Al suo funerale partecipò il quartiere
intero, più i giornalisti, i curiosi e i bulli di tutta Roma. Da questa storia fu tratto un film del
1971, “Er Più – Storia di amore e di coltello”,
con Adriano Celentano, milanese di nascita,
ma che nel film parla un (quasi) perfetto dialetto romanesco.☑
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MEMORIA: Membri del
Gruppo Folcloristico
Infantile di Nova Trento-SC nel 2000. ■ MEMÓRIA:
integrantes do Gruopo
Folclórico Infantil de Nova
Trento-SC no ano 2000.

RADICCI per iotti

PER CAPIRCI:

- Iniziamo piano, piano a rendere più
flessibile la quarantena!
- Piano, piano!

- Mamma mia come alle donne piace
spendere in stupidate!
- Quanto è costato questo Perazzi?
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- Meglio che lei non lo venga a
sapere!
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