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TraficanTe de sonhos
o Maçariku gostava de máquinas. Máquinas de luz, de imagem, de som. câmaras, projectores, gravadores e até instrumentos musicais que não sabia tocar. dava aos amigos,
mostrava, usava, trocava nas feiras. a feira da ladra de Lisboa em primeiro lugar, claro.
a feira já não será a mesma sem o Maçariku, esse passador de coisas e de ideias. e as
coisas para ele não eram só objectos para coleccionar – tinham ideias lá dentro. Trocar,
passar, presentear. Traficante de sonhos e de objectos, contrabandista de ferramentas
de transformação para dar sentido a um mundo onde não se pode passar sem um bocadinho de tristeza. Mas não é tristeza para ficar parado. Pode ser uma caixinha de música
para ajudar nos combates.

UMa Maneira de esTar
o Maçariku ensinou de tudo a toda gente. Mas ensina-se uma maneira de estar? Uma
maneira de estar intensamente na vida, sem separar acção e pensamento, sem desligar
as técnicas das ideias, sem opor a militância e o sonho, sem apartar as pessoas e as
máquinas, as crianças e os adultos, os vinhos e as letras, sem saber afastar a cultura
da política e a amizade da luta. saber fazer e dar sentido a esse fazer. contra o empobrecimento da vida, ele provocava. Militante, mas antimilitarista (o «Tropa não!»). Pela
diferença, anti-racista. contra os chefes, antifascista. Pela igualdade, mas nunca a das
paisagens lisas, porque ele era adversário da «normalidade». Podia dizer «o que tem de
ser tem muita força», mas cinismo não, cinismo nunca. rugosas cidades de antagonismo e solidariedade, de combates e passagens, de barricadas e revoluções, de amigos
e de toda a gente ainda por conhecer, de cafés e ruas, e ruas e ruas e ruas. Lisboa, como
a palma da sua mão.

coM o corPo Todo
rigorosamente desobediente, o Maçariku falava uma língua só dele, cheia de interjeições, olhares, esbracejares, esgares, gritos, uivos, sussurros. ele gritava com o corpo
todo para nos acordar. Mas sussurrava as palavras mais importantes. não sabia esconder o seu olhar atento por detrás do cabelo (que olhos bonitos!), nem a barba escondia
o seu sorriso aberto, desafio constante ao mundo tristonho.

LevanTa a Pedrinha
antagonista revolucionário das opções fechadas, das dominações fora e dentro da cabeça, dos caminhos fáceis do marketing. fazemos então muito mais, muito mais transformador. e convidamos aqueles também, provocamos aqueloutros também, vamos
conhecer gente que faça. Que saiba fazer porque vive. Que saiba pensar porque faz. «Levanta a pedrinha, oooooo!...» Porque, para além da amizade, era a transformação do
mundo nas lutas da história o critério da sua indisciplinada disciplina. nas lutas grandes
e pequenas. e as pequenas são enormes, decisivas, entusiasmantes e belas.

Maçarico
Um pássaro das regiões costeiras? Um jovem que ainda não sabe tudo? Uma ferramenta
com chama? sabe-se lá. a gente só sabe que a sua última máquina parou – o coração.
a vida vai: «Bute, bute!»
Pedro rodriGUes, agosto 2014

TraficanTe di soGni
Maçariku amava le macchine. Le macchine per la luce, le immagini, il suono. Le videocamere, i proiettori, i registratori e anche gli strumenti di musica che non sapeva suonare. Le regalava agli amici, le mostrava, le utilizzava, le scambiava ai mercatini delle
pulci. Le pulci di Lisbona («feira da ladra») in primo luogo. Quelle pulci non saranno
più le stesse senza Maçariku, traghettatore di cose e di idee. e le cose per lui non erano
solamente oggetti da collezionare – esse portavano in sé delle idee. scambiare, far passare, offrire. Trafficante di sogni e di oggetti, contrabbandiere di attrezzi da trasformare
per dare senso a un mondo che che non si puo’ attraversare senza un po’ si tristezza.
Ma non una tristezza che spinge all’inazione. solo un piccolo carillon per aiutare durante
le lotte.

Una Maniera d’ essere
Maçariku poteva parlare di tutto a tutti. Ma si insegna un modo d’essere? Una maniera
di prendere la vita appieno, senza separare l’azione dal pensiero , senza dissociare la
tecnica dalle idee, senza opporre l’azione militante al sogno, senza separare gli uomini
dalle macchine, i bambini dagli adulti, il vino dalle lettere, senza voler distinguere la cultura della politica dall’amicizia della lotta. saper fare, e dare un senso a questo fare.
contro l’impoverimento della vita, faceva provocazione. Militante, ma antimilitarista
(«L’esercito, no!»). Per la differenza, antirazzista. contro i capi, antifascista. Per l’uguaglianza, ma non quella dei paesaggi livellati perché avversario, sempre, della «normalità». Poteva dire «cio’ che deve essere s’impone da solo», ma cinismo no, mai. di città
rugose d’antagonismo e di solidarietà, di combattimenti e di passaggi, di barricate e di
rivoluzioni, di amici e di tutti quelli ancora da conoscere, di caffé e di strade, ancora di
strade. Lisbona, come le sue tasche.

aPPieno
rigorosamente disobbediente, Maçariku si esprimeva in una lingua che lui era propria,
piena di interiezioni, di sguardi, di gesticolazioni, di rictus, di grida, di urla, di sottovoce.
Gridava con tutto il suo corpo per svegliarci. Ma diceva sottovoce le parole essenziali.
i suoi capelli non nascondevano mai il suo sguardo (e che sguardo !), né la barba il suo
sorriso generoso, sfida permanente alla tristezza del mondo.

soLLeva La PiccoLa PieTra
radicale oppositore delle vie senza uscita, delle dominazioni imposte o accettate, dei
sentieri facili del marketing. allora andiamo, sempre più lontano. invitiamo anche loro,
nel passaggio andiamo a provocare quegli altri, andiamo verso coloro che fanno. che
sanno fare perché sono vivi. che sanno ancora riflettere perché realizzano. «solleva la
piccola pietra, ah...!». Perché, oltre all’amicizia, la linfa della sua disciplina indisciplinata
era la trasformazione del mondo attraverso le lotte che fanno la storia. Le lotte, grandi
o piccole. e le piccole sono enormi, decisive, entusiasmanti e belle.
Maçarico
Un uccello delle regioni costiere? Un debuttante? Una fiamma ossidrica? chi lo sa?
sappiamo solo che la sua ultima macchina s’é fermata – il cuore. La vita continua:
«Bute, bute!» («forza, avanti!»)
Pedro rodriGUes, agosto 2014

1996-1997

Estiveram em Lisboa e participram nas inaugurações, sessões e debates: Giuseppe Morandi, Gianfranco Azzali (Micio), Paolo Barbaro, Peter Kammerer e Graziella Galvani.

Em 1997 esta exposição circulou por Setúbal (com sessão
no Museu do Trabalho), Coimbra, Tondela, S. Bartolomeu
de Messines, S. Brás de Alportel, Mértola, Beja (com sessão na Casa da Cultura), Caldas da Rainha.
Em formato reduzido: nos Açores, Set. 1998; na Abril em
Maio, realização ESTACA ZERoc, Nov. 2000.

Em 1997, esta exposição circulou por Setúbal, Leiria, Coimbra, Viseu, Sines, Faro, Évora, Braga, Porto, Açores.

1997

MARÇo: FESTA DA LEGA EM PIADENA

Fomos 4 de cá à Festa da Lega di Cultura di Piadena: o MK, a Eduarda Dionísio, a Diana Dionísio e a Joana Sousa. A Lega fazia trinta anos.
Levámos dois azulejos, um a dizer 3 e o outro 0. Saiu o livro IL MuRo DI PIADENA, com o que durante 30 anos tinha sido feito e dito por lá,
bastante contra as correntes. A festa cabia toda debaixo da tenda. umas 100 pessoas com histórias várias. Não eram precisos microfones.
Cada um que queria falar subia para cima das mesas. Aí conhecemos Mario Agostinelli, Sandro Portelli e muitos outros. Para aqueles de
nós que lá foram foi um mundo novo. Pediram à Eduarda que falasse do 25 de Abril. Cantámos (mal) a Grândola. Trouxemos ideias e vontades. Vimos uma nova exposição do Morandi, o DoNNA DoNNA. ouvimos as canções do Napoli Extracomunitaria.

1997

DEZEMBRo
Dez 1997 - Conversa com Gianfranco Azzali e, Giuseppe Morandi na Feira de Dezembro da Abril em Maio, na Comuna e balanço da digressão das exposições de Giuseppe Morandi no Museu da Cerâmica das Caldas da Rainha, onde a digressão da exposição QuEM TRABALhA A TERRA... terminou.

JuLho

Conheci o Azzali e o Morandi, quando as suas experiências e as minhas já estavam bem definidas ou,
como se diz, «marcadas». […] Acho que a afinidade
que já se tornou amizade, encontra a razão no facto
de quer os da Lega de Piadena quer os da CGILLombardia ainda se porem à prova, todos os dias.
[…] Uns e outros, na verdade, batem-se para organizar lutas e abrir espaços que pareciam definitivamente fechados, mas que se reabrem porque se
alimentam da vida de gente de carne e osso. […]
Obrigada ao muro de Piadena[…] Um muro, e é isso
que conta, no qual todos podem sempre comunicar
porque está viva uma razão para o fazer e uma perspectiva de luta para passar do dizer ao fazer.
Mário Agostinelli, do prefácio a Il Muro di Piadena, 1997

Conhecemos Mario Agostinelli na Festa da
Lega di Cultura di Piadena de 1997. Era então
Secretário-Geral da CGIL-Lombardia.
Em Julho de 1998, veio a Lisboa participar no
Colóquio Internacional EM TEMPo DE ExPo há
ouTRAS hISTóRIAS PARA CoNTAR, organizado pela
Abril em Maio e pelo SoS Racismo.

Participou, com uma intervenção sobre A globalização e
a luta pelo trabalho na sessão Máscaras do capitalismo, com introdução de João Martins Pereira. Na
mesma sessão, Francisco Louçã falou de os limites da
globalização, Álvaro Miranda de o determinismo tecnológico e a ideologia do poder, Diana Andringa de A
nova desordem mundial da informação.

1998

2000

NoVEMBRo

PETER KAMMERER:

O meu interesse pelas associações/fundações deve-se a três razões:
Em primeiro lugar, a crise da política e, sobretudo, a crise dos partidos
políticos. Penso que é muito difícil hoje para um homem honesto trabalhar num partido político, porque há relações desumanas nos partidos
políticos, eles gastam muitas energias para manter o poder dentro do
partido e não para fazer coisas, e gastam muitas energias para estabelecer relações com os mass-media. Por isso, deixam de poder trabalhar:
todas as energias são para lutar pelo poder e pelos mass-media.
Segunda razão: as instituições hoje criam mais problemas do que resolvem.
Terceira razão: a assistência é cada vez mais entregue ao mercado; precisamos, portanto, de outras redes. Neste espaço vazio, começaram a
desenvolver-se muitas associações, muitas fundações.

Com a Abril em Maio já instalada no Regueirão dos Anjos, foram 3 sábados de Novembro a falar e a pensar em cultura, em
associações, em continuações...
Giuseppe Morandi e Peter Kammerer vieram
participar no 3.º sábado chamado oVoS DE CoLoMBo, centrado nas experiências associativas dos convidados. Intervieram também
nessa sessão Ezequiel Santos (Forum
Dança), António Tavares Lopes (Non!), Ângelo Ferreira Sousa (Caldeira 213), Luiz
Rosas (Cardan).

Nas paredes estiveram as fotografias da exposição QuEM TRABALhA A TERRA NA BAIxA PADANA de Giuseppe Morandi, em pequeno
formato.

A esquerda, depois de Lenine, mitificou o partido e a idolatria do grande
partido que faz a revolução mundial, que resolve todos os problemas.
Houve pessoas que fizeram grandes sacrifícios e, então, vendo esses
grandes sacrifícios, disse-se: «o partido é grande». Mas era uma idolatria, penso.

Havia uma grande tradição de associações livres de operários, do movimento operário, mas o partido queria sempre controlá-las, e não o inverso, o partido ao serviço dessas associações. É uma tradição hoje
esquecida, mas existe uma tradição formidável de fundações e associações de operários.
É preciso descobrir um novo tipo de militância: menos heroísmo e mais
convívio, mais civilidade e menos dever, menos líderes e mais caos.
Penso que já existe, não é preciso descobri-lo, mas a esquerda não o
descobriu, está atrasada nisso.

Na sociedade civil, é preciso mais iniciativas independentes do Estado.
Deixamos à direita a ideia de que os cidadãos se devem organizar por
si mesmos. Os ricos já estão organizados, mas é preciso que nós nos
organizemos. E que não fiquemos sempre à espera do Estado.
[...]
Na Lega di Cultura di Piadena, há duas pessoas que fazem tudo, o Micio
e o Giuseppe, e doze à sua volta (como Jesus e os Apóstolos) e, se quisermos, podemos contar mesmo trinta ou quarenta pessoas. Mas, no
fundo, são dois, com dez outros e com os simpatizantes.
Em geral, interessam-me as pequenas associações porque são mais
eficazes. 100.000$00 para uma grande associação não é nada e com
100.000$00 numa pequena associação faz-se muito trabalho.

As pequenas associações procuram o contacto com as realidades locais; as grandes associações têm de procurar o contacto com os media,
com a televisão, e isso gasta muitas energias. É uma coisa boa. [...]

As pequenas organizações são «laboratórios» de relações humanas. As
relações humanas são coisas muito aborrecidas [...], há sempre problemas de amizade, mas eu acho-as muito importantes para descobrir a
palavra de Marx «a verdadeira riqueza do homem é o homem». Só nas
pequenas associações se pode descobrir isso.

Nas grandes associações, podem fazer-se outras coisas, formidáveis...
Por mim, gosto das pequenas associações e é por isso que estou aqui,
na Abril em Maio.

GIuSEPPE MoRANDI:

O Peter Kammerer apresentou a Lega di Cultura como a imagem da Última Ceia: Jesus Cristo e os Doze Apóstolos.
No entanto, esta não é a imagem precisa, porque não se trata da Última
Ceia, mas talvez de uma ceia que é contínua... Por exemplo, amanhã à
noite vai haver uma grande ceia em casa do Micio, porque ele matou
hoje dois porcos. É uma ceia que é contínua também porque, para nós,
estar à mesa é muito importante. Os nossos encontros não são principalmente encontros entre instituições, mas encontros entre companheiros, nas casas, nas famílias.
São legítimas as perguntas da Abril em Maio: «cultura, mas que cultura?
associações, mas que associações?»
Em 68, dizíamos «outra cultura », agora já não se fala de «outra cultura».
Qual é a situação?
São importantes todas as associações, pequenas ou grandes, que têm
na base as relações entre as pessoas, as relações de solidariedade e
de humanidade. [...]
Na Lega di Cultura não há muito dinheiro, mas o que nos mantém unidos
é uma grande humanidade, uma grande humanidade entre nós. E também uma grande curiosidade.
Usamos todos os meios para documentar a nossa realidade e a sua
transformação. A última investigação que fizemos em Piadena tem a ver
com a nossa região e com a sua composição antropológica. Essa documentação fotográfica chama-se A MiNHA ÁFriCA e todos os habitantes de
Piadena pensavam que era a documentação de uma viagem a África,
uma documentação exótica. Mas, para mim, a África era Piadena. Era
Piadena, com todos os que não são de lá, com todas as pessoas que
vêm de África, que vêm da Ásia, ou seja, os senegaleses, os indianos,
os nigerianos, os cubanos, os que trabalham em Piadena.
[...] A Lega di Cultura tem outras actividades, exposições fotográficas,
apresentações de livros, etc. Mas na base de tudo está essa relação
com as pessoas, que para nós é a coisa mais importante. E isto liga-se
à Abril em Maio, porque compreendemos que as relações humanas são
um dos aspectos que a Abril em Maio considera mais importantes. Para
a nossa emancipação, para nós, subalternos, é esta a base de tudo,
para darmos a nós próprios a nossa imagem, uma imagem fora dos
media, fora da homologação em curso. É esta a nossa vontade e o
nosso orgulho.

2001

MARÇo: FESTA DA LEGA EM PIADENA

Fomos alguns de Lisboa, não muitos.
Em Pontirolo, gente e mais gente,
cantos e mais cantos, conversas e mais
conversas.
Se, a seguir, os amigos da Lega não nos
tivessem levado a udine, e explicado as
nossas razões, não tinha sido possível,
quase sem custos, uma grande
exposição da fotógrafa Tina Modotti em
Lisboa. A primeira e talvez a última.
Isto sem que Tina Modotti fosse uma
figura predilecta das gentes da Lega...

ouTuBRo

2001

OUTUBRO-NOVEMBRO

a arte na era da reprodutibilidade mecânica - II
ciclo tina modotti
na Abril em Maio e na Biblioteca-Museu República e Resistência
Vieram de itália para a inauguração da exposição e do ciclo: Ricardo Toffoletti (Comitato Tina Modotti),
Giuseppe Morandi, Gianfranco Azzali (Lega di Cultura di Piadena), Peter Kammerer, Claudio Natoli.
Além destes, participaram no ciclo Tina Modotti Jorge Silva Melo, João Mário
Mascarenhas, Luís Farinha, Francisco Louçã, Fernando Lemos, Edgar Feldman,
Vítor ribeiro (MK), António Pedro Pita, Luís Trindade, Pedro Prista, António Pinto
ribeiro, Christian ruby, Margarida Acciaiuoli, Jurgen Bock, Margarida Medeiros,
Sérgio Mah, Eduarda Dionísio, Maria Emília Correia, João Madeira, Manuel Gusmão, Pierre Broué, António Louçã, António Ventura, João B. Serra, Edmundo
Pedro, Ludgero Pinto Basto, rémi Skoutelski e alguns actores.
Temas: A FoToGRAFIA, A FoToGRAFIA DE TINA MoDoTTI E A ACTuALIDADE, ARTE E PoLÍTICA, ARTE E ESTADo, PoVo PoPuLAR ELITE, oS
TEMPoS DE TINA MoDoTTI, PoRTuGAL ANoS 10- ANoS 40, AS BRIGADAS INTERNACIoNAIS.
Fez-se uma leitura encenada de TiNA M. - PrOVAS DE CONTACTO de Eduarda Dionísio que a &etc editou e um atelier de vídeo sobre as imagens do ciclo: filmagem
e montagem.
Projectaram-se filmes: Tina Modotti, fotógrafa e revolucionária de Marie Bardischeweski e de Ursula Jeshe, Viva México! de Eisenstein, documentários
sobre o muralismo mexicano, Viva Zapata de Elia Kazan.

Sempre que se usa a palavra «arte» ou a palavra «artístico» em relação ao meu trabalho fotográfico, tenho
uma impressão desagradável, certamente provocada pelo mau uso e abuso desses termos. Considero-me
uma fotógrafa, nada mais; e se as minhas fotografias se distinguem do que geralmente é produzido neste
campo, é exactamente porque eu procuro produzir não arte mas fotografias honestas, sem truques nem
manipulações, enquanto a maior parte dos fotógrafos procura ainda «efeitos artísticos» ou a imitação de
outros meios de expressão e daí resulta um produto híbrido que não consegue dar à obra produzida a característica mais importante que deveria ter: a qualidade fotográfica. TINA MODOTTI, 1929

A FoToGRAFIA DE TINA MoDoTTI
E A ACTuALIDADE

Debate com
Ricardo Toffoletti, Giuseppe Morandi, Fernando Lemos

Participaram na apresentação deste livro acabado de sair
em Itália: Claudio Natoli, Peter Kammerer,
Gianfranco Azzali, Luís Farinha, Francisco Louçã.

2002

AGoSTo: A CuLTuRA PoPuLAR (AINDA) ExISTE?
ENCoNTRo CoM o CIRCoLo GIANNI BoSIo E A LEGA DI CuLTuRA DI PIADENA

Quem sabe se com esta cassete a Cinemateca
de Bolonha não nos faz chegar o primeiro capítulo de uma «história secreta do documentário
italiano»? [...] Giuseppe Morandi construiu pacientemente ao longo de quase duas décadas a
sua obra cinematográfica, pedaço a pedaço, aos
saltos, mas na lógica de uma estética onde o
modo de produção muito pobre (uma câmara
amadora de corda e pouca película, portanto claquette só uma vez; e uma montagem toda realizada na máquina, com o som gravado em
directo, com um gravador de bobines emprestado pelo amigo, e sincronizado em casa) ditava
o rigor da primeira verdadeira análise feita de
dentro, em Itália, de uma sociedade e de uma
cultura, a dos camponeses da região do Pó antes
da definitiva mecanização dos campos.
Ficando sempre fora do esboço, Giuseppe conta
coisas da gente e pedaços do mundo que conhece bem, privilegia o «pequeno» sem pretender agigantá-lo, não perde tempo com soluções
formais e paisagísticas mas vai direito ás pessoas e os seus animais [...]
Esta antologia faz finalmente justiça a um cineasta até agora invisível.
Marco Müller, 2001

Em I Paisàn estão os filmes seguintes: EI Pasturin (1956), Inceris li barbi
(1964), Morire d'estate (1957), EI Vho (1966), La giornata del bergamino
(1967), Jon, du, tri, quater sac (1967), L'Amadasi la massa l'och (1967),
Tonco, la festa del tacchino (1967); Cavallo ciao (1967), Baratieri el massa el
animai (1966), EI Calderon (1991).

JoRGE SILVA MELo:

[...] O cinema fixa os gestos do passado. Será assim fácil olhar para estes filmes
do Morandi, pensando que eles filmam os gestos que desaparecem numa sociedade em transformação. E logo o primeiro [El Pasturin, 1956] é particularmente
bonito no antagonismo que faz entre o pastor que trabalha nas ovelhas e os amigos
que já estão numa outra sociedade, a sociedade da lambreta, que na altura era a
do presente e do futuro, mas que agora a nós nos parece também uma sociedade
do passado. [...] Mas, se nós nos ativermos só a isso, pensamos – e é fácil pensar
isso dado as origens camponesas e operárias do Morandi – que se trata de um
documento etnográfico ou etnológico, uma espécie de disciplinas científicas com
que a burguesia se distancia do seu objecto estudado em vez de o aceitar como
objecto estético, pura e simplesmente, como os outros. Atirando isto para um domínio que é o etnográfico, ou o etnológico, ou o antropológico, estamos a pensar
que esta pessoa que usou e conquistou estes meios de expressão numa altura
em que ainda era bastante raro ver-se estes meios de expressão e os utilizou da
forma imaginativa que irão ver, não tem direito a ser considerado dentro das categorias estéticas que a burguesia tem, dentro do discurso que é burguês. E o caso
original, a meu ver, do Morandi não é tanto ele filmar os gestos que desaparecem
da sua comunidade agrícola, é filmar de uma maneira que já desapareceu.
Neste cineasta, aquilo que me parece muito curioso, no Morire d'estate [1957]
sobretudo e noutros como na Giornata del bergamino [1967] é que ele não filma
as caras, ele não se coloca nunca naquilo que nas aulas de cinema nos ensinam
que é a colocarmo-nos no melhor sítio para observar a acção. Não tem um sítio
para abarcar o que se passa à sua frente. [...] Ele não tem, ele não segue a hierarquia prevista da pintura, prevista na pintura ocidental e depois no cinema, que
é: a parte mais importante, a mais expressiva, a que conta mais coisas é o rosto.
Pelo contrário, ele está a maior parte do tempo [...] sobre o corpo, é o corpo que
lhe interessa, o corpo que vai do ombro ao joelho, lateralmente ou de costas, é o
corpo do trabalho, não o corpo da expressão. Ele corta quase sempre as cabeças,
que é uma coisa contrária à ideologia oficial do cinema. [...]

Lisboa, Abril em Maio, Agosto de 2002

Para mim, a África era Piadena. Era Piadena, com todos os que não são de lá, com
todas as pessoas que vêm de África, que
vêm da Ásia, ou seja, os senegaleses, os indianos, os nigerianos, os cubanos, os que
trabalham em Piadena.
GIuSEPPE MoRANDI

ENCONTRO COM O CIRCOLO GIANNI BOSIO
(que conhecemos nas festas de Lega di Cultura di Piadena) E A LEGA DI CULTURA DI PIADENA no Regueirão dos Anjos: exposição de
fotografia e projecção de filmes de Giuseppe
Morandi (que foram debatidos), seminário sobre recolha e arquivos de tradição popular com
Alessandro Portelli, Susanna Cerboni, Diego
Lucifreddi (do Circolo Gianni Bosio) e outros,
apresentação do CD duplo VENT’ANNI PIU, debate
sobre o que popular quer dizer (para que foram
convidados Paulo Lima, João Paulo Rebocho,
Ana Carrapato, Pedro Jardim, Pedro Félix, Filipe Reis, Rui Cidra, Teresa Fradique, Mário
Correia, José Neves, Paulo Raposo), concertos
de música popular com I GIORNI CANTATI DI CAVALTONE E PIADENA, Giovanna Marini e Sara Modigliani, e também de rappers, edição de
brochuras.

Fontanella, Leo, Peto

Giovanna Marini

MARÇo: FESTA DA LEGA
EM PIADENA
Só com a ida de
gente daqui à Festa
de Piadena este encontro teria sido
possível.

2002

MARÇo-ABRIL
Il 30 marzo 2003 dal mattino alla sera si è svolta la Festa della Lega di Cultura: dibattito con Piero Bevilacqua sul tema “La mucca è savia”, con l’autore e altri interventi.
Nel pomeriggio Napoli extracomunitaria, la Banda di Castelponzone, gli ottoni di
Milano, Giovanna Marini, i compagni a Abril em Maio di Lisbona, i compagni del
Circolo Gianni Bosio di Roma, i compagni dell’Istituto Ernesto de Martino, Ivan
della Mea e tanti altri.

2003

2003

2005

DEZEMBRo

Com a Abril em Maio perto do fim, um grupo de
sócios e não sócios da associação meteu-se a
fazer um jornal chamado PREC (Põe, Rapa, Empurra, Cai) que deu origem a 3 fins-de-semana
de sessões, um em Lisboa, outro nas Caldas da
Rainha e outro no Porto.
O tema do n.º 0 foi EM NOVEMBRO É DE ABRIL
E MAIO QUE ME LEMBRO, o que levou a mexer
em «democracia», em «excessos», e também
em «arte e revolução». Publicaram-se várias
brochuras.
O tema da Festa da Lega di Cultura di Piadena
desse ano tinha sido precisamente «Che cos'è
la democrazia?» e tinha chegado lá uma mensagem de Lisboa que foi lida no debate.

Micio (Gianfranco Azzali), Giuseppe Morandi,
Peter Kammerer e Graziella Galvani vieram
participar no fim de semana do Porto. Foram
projectados filmes de Giuseppe Morandi.

2006

AGoSTo

o tema do n.º 1 do jornal PREC (Pensa, Rosna, Estica,
Corta) foi o TRABALho E A PREGuIÇA. Parte do material veio de Piadena. Regina Guimarães, Maçariku,
Eduarda Dionísio foram lá, na altura da festa do Ferragosto, sempre celebrada em Pontirolo, entrevistar
Giuseppe Morandi, Micio, Jagjit, Peter Kammerer (que
andava às voltas com o seu livro sobre Marx), Peto,
Bianca (e quem mais quisesse) sobre este assunto
controverso.
Fizeram-se vídeos que se mostraram.
Parte das entrevistas sairam no jornal PREC n.º 1.

2006

DEZEMBRo

O PREC n.º 1 foi sobre
o trabalho e a
preguiça. Várias
páginas do jornal com
gente de Piadena
dentro. Morandi,
Micio, elementos do
grupo I Giorni Cantati
di Calvatone e
Piadena vieram a
Tondela (ACERT)
participar em mais
esta andança.

PETER KAMMERER:

Podemos ler toda a exposição como o seguimento da LA MIA AFRICA , mas centrada
numa só família e portanto aprofundada (há 40 anos foi a família Azzali a chave
fundamental para compreender a condição dos Camponeses). [...]
É uma família «bem sucedida», toda contente com o seu carro novo no pátio. Depois de vinte anos de estadia, Jagjit conseguiu a nacionalidade italiana. Fez vários
trabalhos (vendedor de batata frita no Circo Orfei, cozinheiro num restaurante em
Modena) e agora é mungidor de vacas, bem pago porque ninguém quer ou sabe
fazer este ofício, que prende muito por causa do trabalho nocturno, mas não massacrante como dantes. Fá-lo com competência e graça (devida, diz-se, à relação
particular da cultura indiana com os animais). A Puspha também trabalha. [...]
Nos meandros da história o património humano de uma classe eliminada reemerge
de outras origens e em formas totalmente novas. A grande narrativa começada por
Morandi nas fotografias de há cinquenta anos encontrou um fim (mas a história
continua) imprevista e imprevisível, intuída e profetizada então só por um poeta:
Rebenta um novo problema no mundo. Chama-se cor.
Chama-se cor, a nova extensão do mundo.
Temos de admitir a ideia de milhares de filhos negros ou castanhos.
Crianças com o olho negro e a nuca encarapinhada.
outras vozes, outros olhares, outras danças: tudo terá de se tornar familiar
e engrandecer a terra! (Pasolini).

PAoLo BARBARo:

Não são fotografias particularmente centradas num evento nem numa situação
particular. São imagens não muito diferentes daquelas que qualquer um faz em
casa com uma máquina fotográfica, à sua própria família, até com o disparador
automático, e nem sequer a origem das pessoas (as histórias complexas, com traços dramáticos que levaram Jagjit e os seus a Piadena) parecem deixar traços
nestas fotografias da normalidade.
[...]
A fotografia de Morandi traça sínteses fortes entre a beleza e a simplicidade; deixando fora de campo todas as hipóteses de representação, encenação e construção da imagem, deixa espaço à teatralidade dos corpos.

Uns meses depois, estávamos na Festa da
Lega di Cultura di Piadena, com os azulejos dos 40 anos. Tema do aniversário: «Bisogno di compagnia, bisogno di società».
Leo, Fontanella, Teresa, Entico de i Giorni Cantati a cantarem em Tondela

2009

ouTuBRo

A Lega di Cultura di Piadena, o grupo I Giorni Cantati di Calvatone e Piadena e vários colaboradores e amigos, todos nossos conhecidos da Festa da Lega, vieram participar na semana de Abertura da Casa da Achada-Centro Mário Dionísio. Antes de chegarem à Casa da
Achada, houve, no dia 1 de Outubro, uma sessão especial com filmes de Giuseppe Morandi,
proposta por MK, na Cinemateca. Entre 2 e 5 de Outubro estiveram sempre presentes na
Casa da Achada: sessões, filmes, cantos, convívios. Sem eles, a Semana de Abertura não
teria sido o que foi.

Sexta 2 out. - À noite, o grupo I Giorni Cantati di Calvatone e Piadena com Marina, de Brescia, cantaram música popular italiana num «sarau» com poemas e música.
Antonino Solmer, F. Pedro oliveira, Inês Nogueira, João Rodrigues, Margarida Guia e Sofia Marques leram textos de Mário Dionísio. Pedro e Diana cantaram poemas
de Mário Dionísio por eles musicados. o Coro da Achada, que se apresentou em público pela primeira vez, cantou canções com letra de Mário Dionísio e outras.
Domingo 5 out - A semana de abertura encerrou com cantos republicanos italianos (nos 99 anos da república portuguesa) e cantos de luta por I Giorni Cantati e pelo
Coro da Achada, que foram sempre cantando juntos nas pausas, nos convívios, nos almoços, nos jantares, na despedida.
Sábado 3 out. - À tarde
andou-se à volta do
realismo: Peter
Kammerer falou do
realismo italiano.
Foi projectado o último
documentário de
Giuseppe Morandi e
Gianfranco Azzali
I CoLoRE DELLA BASSA.
Conversa com os
autores.

À noite começou
o ciclo de cinema
neo-realista
italiano com LA
TERRA TREMA de
Luchino Visconti,
apresentado por
Graziella Galvani.
Aqui começaram
os nossos Ciclos
de Cinema, que
continuam...

MARÇo: FESTA DA LEGA EM PIADENA

TEMA: EMIGRAZIoNE/IMMIGRAZIoNE.

iNTErVENTi Di EUGENiO CAMErLENGHi, ENriCO
PUGLiESE, PETEr KAMMErEr, BrUNO CArTOSiO,
ALESSANDrO POrTELLi, ANNA MAriA riVErA,
GOFFrEDO FOFi, GiANNi TAMiNO, TOMMi JOP,
MArCO rOVELLi E iMMiGrATi LOCALi.

iL VENErDi’ SErA 19 MArZO ALLE OrE 21 CONCErTO AL TEATrO GALLErANi Di SAN GiOVANi iN
CrOCE CON i Si BE MOLLE Di PAriGi, LE ViE DEL
CANTO Di GENOVA, LA SArABANDA Di rOMA, iL
COrO DOMiMGUErO Di SiViGLiA

SABATO 20 MArZO ALLE OrE 15 AL TEATrO GALLErANi DiBATTiTO SUL TEMA EMiGrAZiONE/iMMiGrAZiONE FiNO ALLE OrE 19 PEr PrOSEGUirE
POi A PONTirOLO A CASA DEL MiCiO.

DOMENiCA 21 MArZO OrE 10 A CASA DEL MiCiO riCOrDO DEL COMPAGNO iVAN DELLA MEA, SEGUE
iL DiBATTiTO SU EMiGrAZiONE/iMMiGrAZiONE.

CONCErTi DEi GrUPPi Si BE MOLLE Di PAriGi, i
SUONATOri TErrA TErrA Di FirENZE, i COLOri Di
MAGGiO Di MArSiGLiA, iL COrO DOMiNGUErO Di
SiViGLiA, LA BANDA DEGLi OTTONi Di MiLANO, L’iSTiTUTO ErNESTO DE MArTiNO, iL COrO DELLA
CASA Di ACHADA Di LiSBONA, iL NUOVO CANZONiErE BrESCiANO, l GiOrNi CANTATi Di CALVATONE-PiADENA, i FiATi SPrECATi Di FirENZE, LE
CENCiALLEGrE Di MODENA, iL CirCOLO GiANNi
BOSiO Di rOMA, iL COrO Di MiCENE, VOCi Di
MEZZO, HArD COr Di BOLOGNA E TANTi ALTri.

2010

Fomos muitos. E muitos nunca lá tinham ido. Pela primeira vez o Coro da
Achada participou na Festa da Lega di Cultura di Piadena. Pela primeira vez
a Genia não esteve. Mas éramos muitos, mais de mil.

2010

2010

O CORO DOMINGUERO nasceu da
Festa de Piadena. Quem lá foi a primeira vez, a Rocio, cantou e tocou sozinha. No ano seguinte, havia um coro
no bairro do Pumarejo, em Sevilha.
O que o grupo faz vai para lá do canto.
OTRA FORMA DE CONSTRUIR CIUDAD
chamou-se o primeiro encontro organizado pelo Coro Dominguero na Casa
del Pumarejo e no Parque Miraflores de
Sevilha.
Participou evidentemente a Lega di
Cultura di Piadena e muitos dos que se
encontram anualmente na sua festa.
Também o Coro da Achada.
Em 2013, novo encontro, muita gente
junta. Poucos de Lisboa.

O nosso encontro com o coro SI BÉMOL
ET 14 DEMIS, de Montreuil (Paris), também se deu na Festa da Lega, onde vai
cantar desde 2005. O SI BÉMOL chegou
com grande prática de cantar em manifestações. Tem sede numa fábrica abandonada a que foi dado o nome de LES
CONDENSATEURS D’IDÉES e onde também funciona a editora L’INSOMNIAQUE. Em
2008, a Comuna de Paris esteve no centro da Festa de Piadena. O SI BÉMOL organizou a exposição e falou.
Faz uma festa anual de coros em Montreuil. A Lega tem estado sempre. Em
2010, foi lá o Coro da Achada. Do seu repertório fazem parte, aliás, várias canções do SI BÉMOL. Umas tal e qual, em
francês, outras traduzidas, quase sempre
adaptadas.

MAIo
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Antes de existir Coro da Achada (e Casa da
Achada), Pedro e Diana tinham ido cantar à festa
de Montreuil, no ano em que foram projectados filmes de Giuseppe Morandi, comentados por Antonio Tabucchi que teve conhecimento da obra de
Morandi em Lisboa.

MARÇo: FESTA DA LEGA EM PIADENA

VENERDÌ 25 MARZo 2011
Ore 21 - CASALMAGGiOrE (Cr) - TEATrO COMUNALE
Concerto con Giovanna Marini e il suo coro, Si bemolle (Parigi), Coro multietnico
"rOMOLO BALZANi" diretto da Sara Modigliani e Felice Zaccheo (roma), Coro
Domimguero (Siviglia), Coro Casa di Achada (Lisbona) e altri.
SABATo 26 MARZo 2011
Ore 10 - ACQUANEGrA SUL CHiESE (MN) - PiAZZA 25 APriLE
Verrà scoperta la lapide sulla casa di Gianni Bosio con discorsi e concerti dei vari
cori e gruppi
Ore 15 - PiADENA (Cr) - TEATrO PArrOCCHiALE
A che cosa serve il canto popolare - Convegno sul tema. Con Sandro Portelli, Giovanna Marini, Cesare Bermani e rappresentanti dei vari cori e gruppi
DoMENICA 27 MARZo 2011
Ore 10 - PONTirOLO (Cr) - CASA DEL MiCiO
A che cosa serve il canto popolare - Proseguimento del Convegno
Ore 13 - Entrata della Banda di Canneto Sull’Oglio e degli altri cori della festa
Ore 15 - Concerto dei gruppi: Suonatori Terra Terra (Firenze), Colori di Maggio
(Marsiglia), Si Bemolle (Parigi), Coro Dominguero (Siviglia), Circolo Gianni Bosio
(roma), Banda degli Ottoni (Milano), istituto Ernesto de Martino, Nuovo Canzoniere
Bresciano, Coro multietnico rOMOLO BALZANi diretto da Sara Modigliani e Felice
Zaccheo (roma), Coro Casa di Achada (Lisbona), i Giorni Cantati (Calvatone/Piadena), Fiati Sprecati (Firenze), Coro di Micene, Voci di Mezzo, Hard Cor (Bologna)
e tanti altri.

25 pessoas foram de Lisboa. Este ano, uma pergunta: «A che cosa
serve il canto popolare?» [...] A pergunta foi lançada por Alessandro
Portelli, importante investigador e estudioso da «história oral». Perguntava se não estaria enfraquecida «a voz» das classes não-hegemónicas: «não apenas a voz do canto, mas também da sub- jectividade política antagonista e alternativa da qual o canto popular foi
historicamente a expressão e um instrumento organizativo». o
texto de Portelli que acompanhava a pergunta questionava o lugar
do canto popular hoje ainda «na organização de lugares possíveis
de alteridade e resistência cultural». Que novos cantos são esses?
E cantar canções «históricas», testemunhos de outros tempos?
Portelli julga que elas podem, entre outras coisas, «servir para manter viva, sem nostalgia, a consciência de uma história sem a qual
arriscamos todos os dias esquecer quem somos.»
[...] Sábado foi dia de discussão num espaço cedido pela igreja
local, em Piadena, com intervenções de Giovanna Marini, Portelli,
e de todos os coros. o Coro da Achada contribuiu para o debate
lendo um diálogo onde se levantavam novas perguntas e tentavam
respostas a partir da pergunta inicial. (Pr, in Ficha 2)

2011

PARA QuE SERVE o CANTo PoPuLAR

O debate foi muito para além das funções do canto popular. Não é fácil
dizê-lo em duas palavras. Algumas ideias:
1. o canto popular não é estático, mas dinâmico – um processo de
transformação, e não apenas um património a «defender» ou «preservar».
2. investigar e intervir não são coisas que devam separar-se (disse Alessandro Portelli), tal como cultura e política são inseparáveis para a
Lega di Cultura di Piadena.
3. Portelli lembrou a perspectiva de um homem que dedicou grande
parte da sua vida à recolha de canto popular e da cultura oral em itália
e não só: Gianni Bosio, homenageado no Sábado de manhã com uma
lápide em Acquanegra, na sua antiga casa. Gianni Bosio não procurava
a antiguidade mas a contemporaneidade dos cantos e procurava compreender
os processos complexos da sua transmissão e transformação
.
4. Se for apenas um instrumento empobrecido e estagnado ao serviço
de uma representação cristalizada de uma identidade não dinâmica, ou
um produto de propaganda da intolerância, do fechamento e do ressentimento, o canto popular pode servir a extrema-direita regionalista
e fascista (que tem alguma força em itália, como é sabido).
5. Pelo contrário, o canto popular pode ser expressão e ferramenta de
uma colectividade aberta, ajudando a construir (outra) sociedade, que
tem uma dimensão local mas nunca perde de vista a globalidade do
mundo e das relações humanas, consciente de ser um canto-na-história,
que viajou e mudou, partilhou características, canto que hoje interfere e
(se) transforma.
6. Portelli sublinhou a importância de compreender a diversidade e a
multiplicidade dos cantos, em vez de procurar uma inexistente «pureza».
7. Parece mais interessante procurar no canto popular o que é dissonante e dissensual (por oposição a consonante e consensual). Giovanna Marini deu exemplos concretos – cantados – destas rugosidades
e dissonâncias, explicando como foi para ela, que andou nos conservatórios, um extraordinário campo de aprendizagem. (Pr, in Ficha 2)

ExTRACToS Do DIáLoGo Do CoRo DA AChADA
DEPoIS DE TRÊS DEBATES NA CASA DA AChADA
ABERToS A ToDoS

- Não sei.
- Não sabes?
- Não.
- Mas há-de servir para alguma coisa,
não?
- Queres dizer… a função que tem…
- Sim, há-de ter uma função, ou várias.
- Foi usado por compositores de músicas «clássicas», por exemplo, a partir
de recolhas… século xIx e xx… e
ainda hoje
- Não, não é isso.
- Então o que é?
- Isso é indirectamente. Eu quero saber
para que serve hoje, directamente.
- Canto?
- Canta.
- Popular?
- Isso eu sei o que é – é do povo.
- Então canto popular é o canto que o
povo canta.
- Mas o povo canta tanta coisa diferente…
- Eu acho que não anda a cantar muito.
o que queres dizer com isso?
- o povo canta música pop da moda. o
povo assobia enquanto trabalha. o
povo entoa cânticos de futebol, e de
outras religiões… o povo canta nas
festas por cima da aparelhagem…
- Eu quando penso em canto popular,
penso em canto colectivo, principalmente. Mas o canto popular também
pode servir para controlar, disciplinar.
olha o canto da Mocidade
Portuguesa…
- Pois, tivemos em Portugal 48 anos de
fascismo.
- havia o folklore do regime – «contrafacção folclórica», como lhe chamava o
Fernando Lopes Graça.
- E o que não é contrafacção?
- É folklore autêntico.
- Mas isso é assim fácil de distinguir?
- hmmm… pois… na altura era, não sei,
talvez… havia a ideia de restituir ao
povo (doutra maneira, é claro) aquilo
que lhe tinha sido roubado.

vem para nada. o de «povo» não tem
mesmo salvação…
- Não tem salvação?!
- Mas o de «popular», se entendermos
por isso (com todas as dificuldades
que estes conceitos adjectivos também
possam encerrar) o que tem raízes genuinas na história social regional ou
nacional, o que encerra uma tradição
experimentada e que teve sentido, função social e política, o que se conexiona com uma autoria colectiva
(mesmo que inicialmente de um só criador) do povo «trabalhador» (acho que
este adjectivo ainda faz sentido apesar
de haver não-povo que trabalha, sem
dúvida, creio que será o caso do Ricardo Espírito Santo, um banqueiro
português), talvez possa ser usado.
Quando se canta «popular» neste sentido age-se contra o gosto e as expectativas da maioria do «povo», que tem
preferência pela coisa «popular» que
vem de cima, da cultura dominante.
Isso é outro canto, aí é que entram os
que enchem o Pavilhão Atlântico.
- Canto popular junta gente de outra
maneira.
- Isso também junta uma viagem de
metro.
....................................................................

- Mas isto é uma grande caldeirada!
- Pois é, mas a caldeirada é um prato
muito saudável, cheio de ómega 3!
- Eu acho é que tem de ser sentida, tem
de ser sentida para ter sentido…
- És uma romântica!
- Sou?
- És.
- Porque dizes isso?
- Achas que o canto popular é puro e
selvagem, lalalalala…
- Não foi isso que eu disse. Eu disse
.................................................................... dissonante.
- hmmm, está bem. o melhor é ficarmos por aqui.
- Estava a pensar nos conceitos de
«povo» e «popular». Na verdade podem - Ficar por aqui?! Logo agora que isto
ser de tal modo amplos que não serestava a aquecer?!!
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JuNho
Mais uma sessão «Itinerários» na Casa da Achada, desta vez com duas história na mesma sessão de pessoas que deram a volta ao destino: Gianfranco Azzali (Micio) e Giuseppe Morandi.
Depois da sessão tiveram de regressar rapidamente a Itália para votarem nos referendos e, no
dia seguinte, telefonaram a dar boas notícias: grande número de pessoas foi votar. Contra a
privatização da água, contra a energia nuclear, contra a imunidade dos políticos em tribunal.
Na conversa falou-se de muita coisa: o trabalho no campo e na fábrica, as relações entre as
pessoas e também com os animais, as profundas mudanças dos últimos anos, a formação da
Lega di Cultura di Piadena e a sua evolução, a festa por eles organizada todos os anos, a importância do canto popular, a fotografia e a relação do fotógrafo com quem fotografa, a participação
no movimento de 68 em Itália, sobretudo daqueles que não eram estudantes.

GIANFRANCo AZZALI (MICIo):

Comecei a trabalhar no estábulo, com as vacas, aos quinze anos. Levantava-me
por volta da meia-noite, o horário exacto dependia de ser verão ou inverno – há
mais trabalho no estábulo no inverno. Foram cinco ou seis anos muito cansativos,
mas gostava imenso do que fazia. Começava pela meia-noite e trabalhava até às
cinco. Lá pelas duas, duas e um quarto, fazia-se outro turno no estábulo. O meu
horário era determinado pela natureza das vacas, que têm de ser ordenhadas duas
vezes por dia, a intervalos nocturnos e diurnos regulares.

Houve uma exposição de fotografia em pequeno formato
de Giuseppe Morandi.

E projectaram-se três filmes seus: El Pasturin, El Calderon e Il colore della Bassa.

Quando fui trabalhar para a fábrica, tudo mudou, um pouco para melhor, do ponto
de vista da minha liberdade pessoal. Felizmente, estávamos em 68. Era uma fábrica de metalurgia, filial de uma média indústria, especializada em máquinas de
irrigação, onde trabalhei uns 15 ou talvez 18 anos. Em 69-70, rebentaram as lutas
dos grandes movimentos operários, já eu tinha uma forte consciência sindical.

Durante para aí um ano ou ano e meio, trabalhei numa unidade de criação de touros. Era uma cooperativa e o trabalho agradava-me, só que tinha de lidar directamente com um ex-pequeno proprietário rural que tinha uma insuportável
mentalidade de patrão.

Estive desempregado durante uns sete meses, o que foi bom porque tinha de fazer
umas obras em casa

Nasceu, em meados dos anos oitenta, a Cooperativa A outra metade do céu. Fui
eu que propus o nome, que tinha visto no título de um livro de jornalistas francesas
sobre a China, um inquérito sobre as mulheres. A cooperativa era uma estrutura
associativa de mulheres. [Trabalhei lá].

Não sinto nenhuma diferença entre o tempo em que trabalhava e o da reforma. E
claro que é bom poder fazer aquilo que sempre apreciei na vida – ler e trabalhar
no meu pequeno bosque, fazer várias actividades em casa, ir conversar com os
amigos. Dou uma grande importância a tudo isso. A única verdadeira diferença é
que antes só depois de trabalhar dedicava o meu tempo «livre», que era pouquíssimo, a outras actividades: tratar do bosque, das galinhas, dos porcos... Mas não
houve uma grande mudança.

Conheci o Gianni [Bosio]. Propôs-me trabalhar sobre a condição de mungidor. Eu

já era activista sindical, junto dos jornaleiros da região. Quando o Giuseppe [Morandi] nos apareceu, abrimos-lhe a porta e convidámo-lo a filmar e fotografar à
vontade.

GIuSEPPE MoRANDI:

O meu trabalho... Devo dizer que não me sinto reformado. Até tenho menos tempo
livre do que tinha. Trabalho agora como voluntário na Câmara onde trabalhei quase
a vida inteira. Propuseram-me que ficasse lá como voluntário e aceitei de bom
grado. Mas não é por causa do trabalho que lá estou. E para estar no meio das
pessoas e estabelecer relações com elas. De tarde, venho sempre a casa do Micio
e pensamos nos programas da Lega, a curto ou a longo prazo. Sem stress.

Faço as imagens quando são necessárias. Não ando para aí a filmar ou a fotografar a torto e a direito. Não ando à caça de imagens ou de acontecimentos. Sou
muito lento. Só agora saiu um livro com imagens de uma procissão que eu tinha
feito há quarenta anos... [...]

Comecei por fotografar as pessoas de costas e só depois de frente. Tinha medo
que os camponeses pensassem que eu estava a fazer pouco deles. E com toda a
razão. Mesmo a Genia [mãe do Micio], a princípio, tinha suspeitas e medo... Mais
tarde, perceberam que não se tratava de escárnio, mas de lhes dar uma imagem
de quem eram e perceberam a utilização das imagens que eu fazia.
O meu pai rasgou o livro que eu tinha publicado porque na fotografia que fiz dele
aparecia com as mangas arregaçadas. Só um desgraçado podia aparecer assim...
O Piero Azzali [pai do Micio] pendurou as suas fotografias em casa. Mas o mungidor de vacas de San Lorenzo, fotografado de fardo às costas ou noutras situações
de trabalho no estábulo, colocou as fotografias na porta do estábulo porque, no
seu entender, não tinham dignidade suficiente para serem penduradas em casa.

O Bertolucci é um cineasta inteligentíssimo, delicioso, mas nem todos os seus filmes me agradam. Por exemplo, o 1900 não me agrada. O Micio falou logo disso
e, depois, verificámos que era verdade: o Bertolucci não faz ideia do cansaço e do
peso do trabalho. Não conhece o peso de um saco de trigo.
in PREC n.º 1, 2006
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Ali cabe o mundo inteiro

Há uma casa numa pequena localidade italiana onde cabe o mundo inteiro. Não é que a casa seja muito grande: o que é transbordante é a generosidade, a abertura e a solidariedade do Micio (Gianfranco Azzali). Cabe sempre mais um amigo nesta casa, a sede da Lega di Cultura di Piadena,
associação cultural com uns belos 35 anos de idade e um percurso raro de intervenção social, cultural e política. Ali cabe sempre mais um amigo.
Ainda mais quando é dia de festa. E era.
Deslocaram-se 18 pessoas de Lisboa, da Casa da Achada, incluindo uma parte do Coro da Achada. Começamos por ajudar a montar o espaço (o
pátio da casa, o pequeno bosque à volta). Põem-se as mesas corridas, varre-se o chão, chegam as comidas. Atenção, que há quem cozinhe muito
bem (as matérias-primas não se encontram em qualquer lugar, são produtos da região e especialidades trazidas por quem vem), come-se o queijo
e bebe-se o vinho, palavra puxa palavra, e já está tudo a conversar. O que se passa em itália? O que se pensa no mundo? E encontram-se amigos
conhecidos e desconhecidos, incluindo muitos grupos musicais e coros, gente de roma, Sevilha, Marselha, Lisboa, Paris, Milão, Bolonha, Berlim,
da Bretanha, dos EUA, do Norte de África, ou ali mesmo daquela pequena Piadena, aldeia a 120 km de Milão, no Norte de itália e no Sul da Lombardia, onde há gente que canta como ninguém canta.
Este ano comemoravam-se os 50 anos do Nuovo Canzionere Italiano, e a Lega di Cultura decidiu assinalar na Festa este aniversário. [...]
O Nuovo Canzionere Italiano (Novo Cancioneiro italiano) começou em 1962 como uma revista de um grupo de investigadores, historiadores, musicólogos e cantores. Esta revista dará origem a um grupo musical com o mesmo nome, que causará escândalo em 1964 com a apresentação do
espectáculo Bella Ciao (nome de uma famosa canção da resistência anti-fascista italiana), onde irromperam cantos italianos pouco conhecidos
através dos quais se contavam «outras histórias» de itália, bem longe do consenso e da história dominantes. Este Bella Ciao provocou reacções
violentas da imprensa mais conservadora e da direita mais cabotina (que acusou uma canção anti-militarista italiana - Gorizia - de vilipendiar as
forças armadas italianas).
O Nuovo Canzoniere Italiano propunha, nas suas publicações, actividades públicas e espectáculos, fazer uma verdadeira «história a contrapelo»,
reactivando a força do canto popular e da canção política a partir de uma pesquisa profunda sobre a cultura popular italiana e as práticas de resistência social e política em grande parte ignoradas pela história oficial. Este grupo não foi importante apenas para a história da música de protesto,
mas lançou também perspectivas novas para a investigação histórica, a antropologia e a etnomusicologia (a ideia de que havia uma “história oral”
a fazer, por exemplo), ou mesmo para o teatro. Em 1966 Dario Fo dirige um segundo espectáculo (Ci ragiono e canto, ou seja, «penso e canto»).
O grupo continuará a sua actividade nas décadas seguintes através de grupos que cruzavam práticas de recolha, pesquisa, edição, aprendizagem
e intervenção política, como o Istituto Ernesto de Martino, a Lega di Cultura di Piadena ou o Circolo Gianni Bosio. Uma editora discográfica (I
dischi del sole) ligada ao Nuovo Canzionere editou 276 discos(!) até 1980.
50 anos passaram. Mas não é tempo para nostalgias – a memória e a história deste grupo parece interessar-nos hoje por outras razões, não simplesmente comemorativas. Porquê?
1 – O canto popular e o «canto social» parecem continuar a ser necessários, sob novas formas, para unir a gente, reactivar combates emancipatórios,
resistir, testemunhar e desafiar o «esquecimento organizado» dos poderes instalados;
2 - A pesquisa e a intervenção social, o trabalho de memória e a transformação do presente, são actividades que estão intimamente ligadas.
3 - Lembrar a experiência do Nuovo Canzionere Italiano é útil para quem procura hoje criar, transmitir e partilhar ferramentas necessárias para
mudar a vida, a contracorrente.
4 - A organização e edição de sons e de palavras, de livros e discos, com lutas contadas e cantadas, e a sua difusão através dos novos meios hoje
disponíveis, parece fundamental para deixar traços de um outro mundo possível, que é este mesmo mundo afinal, mas assente noutras bases.
5 - Finalmente, porque é preciso estar atento e escutar o presente, para compreender e agir sobre ele no sentido da libertação, da solidariedade e
da igualdade. E a cultura é uma arma imprescindível. Como diz a frase de Gianni Bosio que se pode ler ainda na parede da casa do Micio, em Pontirolo: «Todos os homens devem tornar-se homens de cultura, sem perder a sua qualidade de homens.»
A festa anual da Lega di Cultura di Piadena é um desses lugares onde fervilham ideias e práticas de uma sociedade diferente. Ali cabe o mundo
inteiro. E ali encontramos, entre um copo de vinho e uma canção, as amigas e os amigos desconhecidos que não sabíamos que tínhamos.
PR, in Ficha 4
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VENErDi 23 MArZO 2012 - Ore 21
CASALMAGGiOrE (Cr) TEATrO COMUNALE
Concerto delle Giornate di Piadena per il 50° DEL NUOVO CANZONiErE iTALiANO - Kati Mattea e Silvia Malagugini.Giovanna Marini, Sara Modigliani, Quartetto Urbano di Xavier rebut, Fausto Amodei, rudi Assuntino, Gualtiero Bertelli,
Paolo Ciarchi, Claudio Cormio, Alessio Lega, i Giorni cantati Calvatone-Piadena,
roberto Seniga, Leardo Taraschi. Seguirà un breve concerto dei cori francesi,
spagnoli, portoghesi ed altri.
SABATO 24 MArZO 2012 - Ore 15
SAN GiOVANNi iN CrOCE Cr) TEATrO CECiLiA GALLErANi - 50 ANNi DEL
NUOVO CANZONiErE iTALiANO - Convegno sul tema con Tullio Savi, Giovanna Marini, Sandra Mantovani, Cesare Bermani, Fausto Amodei, Alessandro
Portelli, Stefano Arrighetti, Dante Bellamio, Emilio Jona, Gualtiero Bertelli, Bruno
Cartosio, Mathias Deichamann.
DOMENiCA 25 MArZO 2012 - Ore 10 - - PONTirOLO, CASA DEL MiCiO, ViA
PiAVE 25 - PrESENTAZiONE DEi LiBri VECChI E NuoVI VoLTI DELLA
BASSA PADANA di Giuseppe Morandi - Paolo Barbaro, Peter Kammerer. SPoLETo 1964, BELLA CIAo, IL DIARIo di Giuseppe Morandi. - Giovanna Marini,
Stefano Arrighetti. Ore 13 - Entrata della Banda di Cannet o sull’Oglio e degli altri
cori della festa. OrE 15 - CONCErTi DEi GrUPPi - Si Bemolle di Parigi, Suonatori terra terra di Firenze, Colori di Maggio di Marsiglia, Coro Dominguero di Siviglia, Banda degli Ottoni di Milano, Coro della Casa di Achada di Lisbona, Nuovo
Canzoniere Bresciano, i giorni cantati di Calvatone, Piadena, Circolo Gianni
Bosio di roma, Fiati sprecati di Firenze, Cenciallegre di Modena, Coro di Micene,
Voci di mezzo, Hard Cor di Bologna, Nuova Brigata Pretolana di Perugia e tutti gli
altri.

2012

25 ABRIL

Esteve patente ao público entre 25 de Abril e 28 de Maio a Exposição de Fotografia de Giuseppe Morandi intitulada DEUS NO TELHADO E OS NOVOS ANJOS. A sua inauguração coincidiu (não por acaso) com a nossa habitual festa do 25 de Abril. Dia de chuva. Mas não foi por isso que houve menos gente nem menos alegria. Até
tocaram gaiteiros.
Estiveram connosco Giuseppe Morandi, Gianfranco Azzali (Micio, presidente da Lega di Cultura di Piadena que organizou a exposição), Peter Kammerer, Paolo
Barbaro e outros – todos vindos expressamente de Itália.
No dia seguinte, o colóquio bem interessante sobre as fotografias de Morandi. Além do autor, falaram jovens fotógrafos (André Beja, Camilla Watson, Catarina
Botelho, Luís Rocha) e não fotógrafos, entendidos ou não em fotografia (Giuseppe Morandi, Jorge Silva Melo, Paolo Barbaro, Peter Kammerer). Em que é que
estas fotografias são diferentes de outras? O que é isso de fotografia? Nestes tempos tristes conturbados que vamos vivendo. E quando a fotografia parece tão
banal, tão «integrada»…
E levámos esta exposição à Casa do Povo de Glória do Ribatejo, num dia especial, dedicado a Paulo Claro, em que Jorge Silva Melo leu em voz alta e o Coro da
Achada cantou.

ficha

BOLETIM DA CASA DA ACHADA-CENTRO MÁRIO DIONÍSIO

DEUS NO TELHADO
E OS NOVOS ANJOS

FOTOGRAFIAS DE GIUSEPPE MORANDI
EM EXPOSIÇÃO DESDE
25 DE ABRIL
(VIVA!)
A 28 DE MAIO
(FORA!)
AQUI
NA CASA DA ACHADA

Casa do Povo de Glória do Ribatejo

2013

TEMA Do BEBATE: QuALE RuoLo DE WEB PER
oRGANIZZARSI. LA CRÍSI DE L'oRGANIZZAZIoNE
PoLITICA E LA NuoVA TERRA PRoMESSA
Qual o papel da internet para nos organizarmos. A crise
da organização política e a nova terra prometida.

Entre muitos outros, intervieram Sandro Portelli (Circolo Giani Bosio),
Mario Agostinelli (ex-presidente da CGiL-Lombardia), Peter Kammerer
(Amigo da Casa da Achada), João Baía (Coro da Achada), ughetta usberti. Uns mais preocupados com a internet e outros com a organização.
Alguns com as duas coisas ao mesmo tempo. Por onde iremos?

o João Alves, vindo do Porto, pintou a festa:

A Casa da Achada fechou durante três dias. De Lisboa fomos mais de 20 e do
Porto, cinco. Quem quis, como é costume, pôde assistir a / participar em tudo.
O espectáculo no teatrinho de Casalmaggiore, introduzido por Jagjit, indiano mungidor de vacas, com o Coro Inni e Cantí di Lona delia Scuola Popolare di Musica di Testaccio, dirigido por Giovanna Marini e com um grupo de mulheres
magrebinas. A sessão acabou com o palco vazio e toda a plateia e camarotes a
cantar canções populares conhecidas de todos. Foi exibibido o documentário LA
NEBBIA PRIMA ChE SI ALZI de Angelo rossetti e Michele Paladin, no auditório da paróquia de Piadena, sobre o trabalho fotográfico e fílmico de Giuseppe Morandi. Foi
apresentado o livro DIoSSINA. LA VERITÀ NASCoSTA de Paolo rabitti (ed. Feltrinelli),
com a presença do autor, que analisa uma epidemia de cancro, de origem clara,
até agora escondida, que matou muitos em Mântua. Passaram a tocar e a cantar
a Banda Filarmónica de Piadena e muitos coros e grupos de várias regiões de
itália, França, Portugal. O Coro da Achada escolheu cantar: Perguntas no ar ansiosas (letra de Mário Dionísio), Não há machado que corte (letra de Carlos de
Oliveira), Coro da Primavera e Grândola Vila Morena (Zeca Afonso). Distribuíu
as letras traduzidas para italiano destas e doutras canções.
Este ano, a chuva não ajudou. Juntou-se menos gente do que noutros anos.
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AGoSTo

2013

Fizemos à Francesca Grillo a proposta de Montreuil vir até Lisboa, o que nos parecia ter todo o sentido: pelo que ficou
dito atrás, pelo que as fotografias são, pela maneira como foram feitas (sem encomendas institucionais para festivais
e lavagens de consciências, e sem cachets). E porque vivemos num bairro de imigrantes. E porque por todo o lado há
emigrantes, ex-emigrantes, filhos de emigrantes (muitos em França), sem contar com os que estão para ir… E a proposta
foi aceite.
Estiveram em exposição cerca de 40 imagens de Montreuil, subúrbio de Paris, onde também vivem imigrantes portugueses, ao lado de imigrantes de muitas outras nacionalidades, feitas por Giuseppe Morandi e Francesca Grillo, residente em Montreuil, que conhecemos na Festa de Piadena quando pertencia ao CORO SI BÉMOL ET 14 DEMIS. Foi ela quem
desafiou Morandi a fotografar o seu sítio, londe Piadena e que este quase não conhecia) e acabou ela também por fotografar.
Os de Montreuil explicaram quando viram o resultado: «Estas imagens são a homenagem a todos os que, como nós, tomaram a estrada de Montreuil, e que os apetites especulativos quereriam ver desaparecer do seu horizonte». E Paolo
Barbaro, que segue há muitos anos o itinerário de Morandi, acrescenta: «o sentido da cidade, do lugar onde se vive e
das pessoas que se encontram, onde aparecem as nossas figuras, não poderá mais ser reduzido a um tempo linear,
com um progresso que vá numa só direcção, racionalizando, limpando, acumulando, aumentando a comodidade e o
valor imobiliário. Basta olhar a cidade nos olhos, como nestas fotografias, para perceber isto.»
Na segunda-feira a seguir à inauguração, uma conversa invulgar mas curta de mais (porque a seguir havia a habitual
sessão semanal de cinema): FOTOGRAFIA, IMIGRAÇÃO e EMIGRAÇÃO, em que participaram Giuseppe Morandi (fotógrafo), Francesca Grillo (fotógrafa), Gianfranco Azzali (presidente da Lega di Cultura di Piadena), Paolo Barbaro (professor de História da Fotografia da Universidade de Parma), Luísa Ferreira (fotógrafa), Isabel Lopes Cardoso (associação
Memória Viva de Paris), que distribuiu uma documentação bem importante sobre a e/imigração dos portugueses em
França, e um activista da SOLIM (Solidariedade Imigrante).
Ao lado, mais pequena, uma exposição de pintura de ANNA STANKIEWICZ-ODOJ, polaca imigrante em Portugal: que
diz: «Procuro sempre novas perspectivas da visão dos espaços, dos lugares, das pessoas e das coisas».

2014

2015

FOMOS POUCOS ÀS FESTAS
DE 2014 E 2015.
MAS FOMOS ALGUNS.

uN MoNDo INTERo

28 MARZo 2014 Teatro comunale di Casalmaggiore oRE 21
CONCErTO Con Serhat Akbal (Kurdistan) Hevi Dilara (Kurdistan) Sushmita Sultana (Bangla Desh) Sergio e Janet (Ecuador) Jagjit rai Mehta (india) roullha Tahavi (Afganistan) Sandra Boninelli e Mbaye (Senegal) Gabriella Ghermandi
(Etiopia) "Les chemin des femmes"(Gana Argentina Brasile Camerum)
29 MARZo 2014 Teatro parrocchiale di Piadena
oRE 10 Proiezione film BENVENUTi iN iTALiA Di Aluk Amiri, Hamed Dera, Hivi
Dilara, Zakaria Mohamu Ali, Dagmawi Timer
oRE 15 i quarant'anni del gruppo " i GiOrNi CANTATi Di PiADENA CALVATONE"presenta Alessandro Portelli, intervengono Giovanna Marini, Alessio Lega
e altri
30 marzo 2014 Pontirolo a casa del Micio
Convegno sul tema: "UN MONDO iNTErO" con Alessandro Portelli, Giovanna
Marini e Peter Kammerer. Seguirà dibattito
ore 15 Concerto dei vari gruppi e corali presenti alla festa.

Para nós «o mundo inteiro» é Piadena. Melhor: a casa do
Micio e a Festa de Piadena são o nosso «mundo inteiro»,
ou seja a «nossa pátria», se tal coisa existe…
Foi há 17 anos que viemos aqui pela primeira vez. E temos
vindo quando podemos.
Aqui conhecemos pelo menos «meio mundo» e, sempre
que podemos, fazemos coisas em Lisboa com quem aqui
vive (ou é como se vivesse) ou com quem vive aqui pelo
menos uma vez por ano.
O «mundo inteiro»…
São as fotografias e os filmes do Giusep – de um mundo inteiro morto e de um mundo talvez inteiro a nascer, que já
mete dentro Montreuil e a Francesca; é a vida mais que vivida e transmitida do Micio, que tem como profissão a disponibilidade para as pessoas e para as ideias mesmo
quando não são bem as suas.
É o triunfo destes dois grandes amigos sobre as doenças
e as mortes.
São as vozes, as vidas, as memórias e as práticas do Peto,
da Bianca, do Fontanella, do Leo e dos que com eles
vivem… E de muitos outros, que também têm nome – esta
folha não dava para os escrever todos mas vocês sabem
quem são...
São as mãos, a cabeça e a vontade dos que estão em permanência na cozinha.
(Que saudades, Teresa e seus belos companheiros!!!)
São os sindicatos moribundos e os movimentos a nascer
do Mario Agostinelli, a quem pedimos que viesse ter connosco a Lisboa, no tempo da Expo 98 de que não gostámos, para explicar. O que fez.
É a sabedoria e é a curiosidade – sem sabedoria e sem curiosidade não pode haver um «mundo inteiro» – do Alessandro Portelli. O Circolo Gianni Bosi recebeu há uns anos
a Abril em Maio em Roma e veio a Lisboa explicar, mostrar
e reflectir connosco: «A cultura popular (ainda) existe?»
E é a sabedoria e a inteligência de Peter Kammerer (também queria dizer «bondade», mas não gosto da palavra),
que nos pôs em contacto com estas gentes que têm o
«mundo inteiro» dentro), este «meio mundo» que é o
nosso «mundo inteiro». E a grande amizade da Graziella.
Milagres…
Vir a Piadena é para nós um balão de oxigénio. Faz-nos
manter vivos.
Espero que o oxigénio do ano passado dê para viver até ao
fim o ano em que estamos.
Pelo menos.
Um enorme abraço daqui de Lisboa àquele nosso mundo
inteiro que são vocês.

Eduarda, Maçariku
Casa da Achada-Centro Mário Dionísio, Lisboa

mensagem lida por Pedro Soares no debate de 2014
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PRECARIATo: ANTICAMERA DEL CoMuNISMo?

VENERDI 20 MARZo 2015 oRE 21 Teatro comunale di Casalmaggiore
"Mira la rondondella. Musica, storia e storie dai Castelli romani" di Alessandro
Portelli e Costanza Calabretta con Sara Modigliani, roberta Bartoletti, Massimo
Lella, Gabriele Modigliani, Matilden D'Accardi, Nicola Sorrenti. Secondo concerto
con Serhat Akbal (Kurdistan) Santino Spinelli cantante rom, Giovanna Marini,
Gabriella Ghermandi (Etiopia) Cori del Gruppi presenti in teatro

SABATo 21 MARZo 2015 oRE 15, Piadena (Cr), Sala Civica Comunale di via
Aldo Moro
Convegno su: "Precariato: anticamera del comunismo? Non parliamo di politica!" introduzione di Peter Kammerer con interventi di precari di roma, Milano,
Bologna, Piadena e Gianni Tamino, Enrico Pugliese, Sergio Bologna.
A Pontirolo ore 21 concerto "La Leggera" di e con Marco rovelli" e cori dei
gruppi.

DoMENICA 22 MARZo 2015 ore 10 nel bosco (se c'è il sole) o sotto il tendone
a Pontirolo
Presentazione del libro "Esigete! Un disarmo nucleare totale" Con Mario
Agostinelli, Luigi Mosca ed altri ore 15 concerto dei gruppi presenti alla festa.

AGoSTo

2015

De Julho a Setembro, sentámo-nos à mesa para pensar sobre ela. Provavelmente nunca teríamos
tido essa ideia sem o convívio de quase 20 anos com a Lega di Cultura di Piadena e as idas às
suas festas anuais. Foi um ciclo de 3 meses, com muita coisa à mistura (incluindo Mário Dionísio), que anunciámos assim: Sentamo-nos à mesa para o pequeno-almoço à pressa, para o almoço com os olhos no resto do dia, para o jantar de fartura ou de restos. Comemos – ou não
comemos – carne e peixe, vegetais e petiscos. De onde vem o que comemos? Porque não comemos todos? Juntamo-nos à volta da mesa, com um copo à frente ou papel e caneta, para conversar e discutir, para imaginar ou desenhar o mundo de amanhã, para pensar no que acontece
hoje, para não esquecer o que aconteceu ontem. Quem constrói estas nossas mesas? De madeira, de ferro, de plástico, redondas, quadradas, com três ou quatro pernas, usamo-las para
escrever ou desenhar, para trabalhar ou brincar. Para apoiar o cotovelo que segura a cabeça
cansada, para nos suportar no dia de trabalho e para o encontro libertador com os nossos companheiros. Há mesas cheias de botões, como as de som e as de costura. Outras cheias de buracos, como as de bilhar. Há mesas de negociações para as quais não somos convidados e
mesas de amigos onde somos bem-vindos.

Em Agosto veio gente de Itália, para um dos seus temas favoritos e participaram em duas sessões, além de Giuseppe Morandi ter apresentado numa sessão de cinema ao ar livre o seu documentário LA GIORNATA DEL BERGAMINO a que se seguiu O QUE COMEMOS, S. A. de Robert Kenner.
Primeira vez
em que na Casa da Achada
se debateram
tais assuntos:
A indústria alimentar pode mudar
pelas nossas opções individuais
de consumo?
Até que ponto se pode escolher
o que se come?
A «comida saudável»
é «sustentável»?.
Sessão animada.
Com a participação de Micio
(Gianfranco Azzali),
Giuseppe Morandi, ughetta usberti,
nossos companheiros
da Lega di Cultura di Piadena

«As doze horas de trabalho não têm
de modo algum para ele [operário] o
sentido de tecer, fiar, perfurar, etc.,
mas representam unicamente o meio
de ganhar o dinheiro que lhe permitirá
sentar-se à mesa, ir à taberna,
deitar-se na cama.» (1844)
«Fumar, comer, beber etc. deixam de
ser só meios de criar ligações entre as
pessoas. A companhia, a associação,
a conversa, que por sua vez têm a
sociedade como objectivo, basta para
eles. A fraternidade do homem não é
uma frase vazia, é uma realidade,
e a nobreza do homem brilha em seus
semblantes desgastados pelo
trabalho.» (1849) - Karl Marx.
Quem deu o pontapé de saída para o
debate foi Peter Kammerer.

Depois das sessões, à mesa e fora da mesa, trabalhadores e não trabalhadores, empregados, gente por empregar e desempregados, precários, reformados e por reformar, comeram, beberam, falaram, cantaram. Quem tinha regressado há
pouco da Grécia dela contou a quem lá não tinha estado. Era, nesta altura, um assunto.
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MAS QUE TRABALHO?

Extractos do início da intervenção da Casa da Achada no debate,

traduzida para italiano por Eupremio Scarpa, lida por Pedro Soares, Diana
Dionísio, Marta Raposo, Toni. As canções, parte da intervenção,
foram cantadas por vários.

TERRA NoN GuERRA

Venerdi 18 marzo ore 21 Casalmaggiore (Cr), Teatro Comunale
Concerto con Gabriella Ghermandi (Etiopia), Serhat Akbal (Kurdistan), Coro delle
mondine di Porporana, DesodaSister e altri.

Sabato 19 marzo
ore 10 Sala del Consiglio Comunale di Piadena (Cr)
Presentazione del libro La mia prigionia di Virginio ruffini con il sindaco di Piadena, le insegnanti della 3A media di Piadena e Simona Pezzano.
ore 15 Sala civica di Piadena, via Aldo Moro Dibattito sul tema Terra non guerra
con Gianni Tamino, Guido Viale, Mario Agostinelli, Eugenio Camerlenghi, Peter
Kammerer e rappresentanza Casa da Achada Lisbona
Domenica 20 marzo
ore 10 Pontirolo di Drizzona (Cr), Casa del Micio, Via Piave 25 ricordo dell’Avv.
Beniamino Groppali di Giuseppe Morandi A 20 anni dalla morte di Franco
Coggiola con Alessandro Portelli, Gianfranco Azzali ‘Micio’, Stefano Arrighetti
ore 13 Entrata della banda di Canneto sull’Oglio ore 15 Concerto dei vari gruppi
presenti alla Festa

Este ano um grupo maior da Casa da Achada participou na Festa e no debate. Vários nunca lá tinham ido.
Uma parte do Coro da Achada cantou (sem maestro).
O Pedro Soares fez o seu habitual bacalhau.

Na Casa da Achada-Centro Mário Dionísio, fizemos um debate aberto sobre o trabalho, a partir de uma proposta da Lega di Cultura di Piadena. Dia 4 de Março. Durou mais de duas horas.
Começámos a nossa conversa com O direito à preguiça, de Paul Lafargue, um livro que é uma crítica ao trabalho e uma proposta / provocação de trabalharmos menos – 3 horas por dia. São palavras que parecem viver
ainda, embora tenham mais de 130 anos:
uma estranha loucura se apossou das classes operárias das nações onde reina a civilização capitalista.
Esta loucura arrasta consigo misérias individuais e sociais que há dois séculos torturam a triste humanidade. Esta loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda do trabalho, levado até ao esgotamento das forças vitais do indivíduo e da sua progenitora. Em vez de reagir contra esta aberração
mental, os padres, os economistas, os moralistas sacrossantificaram o trabalho (Paul Lafargue).
Vários «trabalhos»: trabalho escravo, trabalho assalariado, trabalho precário, trabalho no sentido geral como
actividade humana transformadora.
Para alguém, foi importante distinguir trabalho (transformar objectos com ferramentas, produzir) e emprego. O
problema do «trabalho obrigatório». Poderíamos ter menos horas de trabalho obrigatório e dividir o trabalho
por todos, afrontando a sociedade e a política do desemprego?
— Desemprego: política deliberada, que é preciso denunciar. Chantagem sobre os trabalhadores, pressão
para manter a exploração, função de controlo dos salários.
— Mas também problema pessoal: os problemas psicológicos, as dificuldades de quem não arranja trabalho,
os suicídios por falta de trabalho e de perspectivas que o desemprego gera.
— É preciso apoio a desempregados. É preciso sentirmo-nos úteis.
— Mas também é preciso podermos sentir-nos inúteis!
— Mas defender trabalho com direitos é diferente de lançar o slogan do «direito ao trabalho».
….................................................................................................................................................................................................................................................

Uma intervenção lembrou uma história mais longa – a do ser humano na sociedade da abundância.
— Nas sociedades primitivas 4 horas de trabalho eram suficientes para conseguir os meios de subsistência.
Era assim?
E no resto do tempo, tempo para fazer outras coisas. E aqui ficámos muito tempo, a discutir essas «outras coisas», esse tempo da vida toda.
Alguém disse:
— Trabalhar menos implica mudar a vida toda. Provavelmente consumir menos, também. Nós que estamos
aqui queremos ter televisão, telemóvel, computador… Queremos mais dinheiro para consumir mais. Se não
quisermos essas coisas, podemos trabalhar menos.
Pronto, estava a polémica instalada e a discussão abriu-se. O que fazemos no tempo da vida? Do lazer? Dos
«outros» trabalhos que queremos fazer, que nos fazem humanos, que são actividade permanente de emancipação...
— Nós sobrevivemos, não temos vida. «Não morrer não é ainda viver»
— Espera! Mas há desperdício, há gente desperdiçada. Somos lixo?
….................................................................................................................................................................................................................................................

O endeusamento do trabalho: o trabalho tornou-se um deus e há uma classe que propõe ela própria ser escravizada. O proletariado põe uma canga a si próprio.
— Lazer? Mas antes disso – lembram-se...? – dois terços da humanidade vive na pobreza…
— E o trabalho afinal é só para ter dinheiro para sobreviver?
Pronto, veio o dinheiro à baila e nunca mais saiu do debate a ideia de que temos de pagar as contas e a renda
da casa. Maldito dinheiro! (risos) […]
— Como mudar isto, se «já estamos ligados à máquina antes de morrer», como disse alguém?
….................................................................................................................................................................................................................................................

— O lazer pode ser tão alienante como o trabalho. O que é que esta sociedade nos dá para fazermos fora do
trabalho?
— Às vezes nem sabemos bem distinguir se estamos no lazer ou no trabalho. A divisão é problemática hoje
em dia.
E falou-se de quem está reformado.
….................................................................................................................................................................................................................................................

— Não nos conseguiríamos organizar para os desempregados estarem ocupados? Ou isso é só manter o estado de coisas?
As cooperativas irrompem na conversa. E a ligação campo/cidade, que é ainda um problema. Na revolução
portuguesa de 1974 houve gente a questionar a divisão campo/cidade. E hoje? Não é preciso pensá-la de
novo noutros termos, doutras formas?
….................................................................................................................................................................................................................................................

— O desemprego serve para controlar os salários e a população.
— Poderíamos distribuir o trabalho.
— Há riqueza para as pessoas comerem.
— Mas este capitalismo quer controlar populações inteiras.
Polémica: «Nós queremos ter muita coisa». Mas o problema não é esse! diz alguém.

(continua...)

O fazer e desfazer de grupos, de associações, as mudanças de lugares e de pessoas,
a preguiça também, e ser sempre mais importante para nós o agora do que o que virá
depois, fazem mais injustiças ainda do que o tempo que passa e a «falta de memória».
O que a memória provavelmente reteve, diferente para cada um, não foi sempre fixado
em imagens e em textos. Ou foi e deitou-se fora porque o espaço e o tempo faltam e é
fácil fazer «delete».
Fica aqui o possível, na qualidade possível, tudo muito pouco «profissional», mas
com muitos sentimentos que a memória trai, e com as injustiças todas que sabemos.
Entre o princípio e o agora foram muitas as «novidades», que facilitam e dificultam.
Em 20 anos, novos computadores, programas miraculosos, a internet vulgarizada e,
ainda por cima, essa coisa chamada facebook, que substitui as relações de carne e
osso. Aquelas de que em princípio gostamos mais.
Quando esta cronologia começa, as fotografias eram impressas em papel, que se guardavam ou não e se perderam depois. Agora são digitais e enviadas de maneira a ocuparem
o menos «espaço» possível(são tantas, é tão fácil!), quando alguns de nós nasceram
a querem ocupar o espaço «todo».
Mesmo assim, com muitos defeitos e também muito esforço, arrumámos estas coisas que
aqui ficam para serem vistas em papel. Sempre a pensar na «poupança», poupanças várias. Mesmo assim, esperamos que tenha valido a pena, por muito pouco que isto seja.

Il fare e il disfare gruppi, associazioni, i cambiamenti di luoghi e di persone, la
pigrizia anche e l’essere sempre più importante per noi l’adesso di quello che verrà
dopo, fanno ancora più ingiustizie del tempo che passa e della «mancanza di memoria».
Quello che la memoria probabilmente ha trattenuto, diverso per ciascuno di noi, non
è stato sempre fissato in immagini e testi. O lo è stato ed a certo punto ce ne siamo
disfatti perchè lo spazio e il tempo scarseggiano ed è facile fare «delete».
Si è fissato qui il possibile, nella qualità possibile, tutto molto poco «professionale”, ma con molti sentimenti che la memoria tradisce e con tutte le ingiustizie
che sappiamo.
Fra il principio e l’adesso sono state molte le «novità», che rendono tutto più facile e al tempo stesso più difficile. In 20 anni, nuovi computers, programmi miracolosi, la diffusione di internet e, per giunta, questa cosa chiamata facebook, che
sostituisce le relazioni in carne ed ossa, quelle che, in principio, ci piacciono di
più.
Quando inizia questa cronologia, le fotografie venivano stampate su carta e si conservavano o no e si sono perse poi. Ora sono digitali e inviate in maniera da occupare
meno «spazio» possibile (sono tante, è così facile!), mentre alcuni di noi sono nati
con la voglia di occupare «tutto» lo spazio.
Eppure, con molti difetti e anche molta fatica, abbiamo sistemato queste cose qui,
fra queste pagine, per essere viste su carta. Pensando sempre al «risparmio», a risparmi di vario ordine. Eppure, speriamo che ne sia valsa la pena, per molto poco che
tutto questo rappresenti.
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