As Fanfarras dos Bersaglieri sao mensageiros especiais do nosso ambito civil, entre estes
embaixadores musicais podemos incluir com o pleno merito a "Tramonti - Crosta" de Lonate
Pozzolo.
A sua constituiçao remonta a partir do final do ano 1996 enquanto, o esordio oficial acontecia na
primavera do ano 1967 em ocasiao do encontro nacional de Ravenna. Os primeiros anos de
atividade foram experimentados atravez de varias fazes, as quais a necessidade de serem
conhecidos, a realizaçao e os sucessos,em fim a conquista de um espaço internacional.
Este sucesso chega no 1977 em ocasiao do 50° aniversario do tunel do S.Bernardino e com a "Copa
Europeia Twirling" em Genebra no 1978. Em seguida encontramos Locarno e Porrentruy na Suiça Annemasse, Nice,Thonon,Vicky, Annecy, St. Amand-Montrond e Lens na Franca - Hannover e
Stocarda na Alemanha, entre os principais resultados. No 1985, em coincidencia com os dias
italianos do expo mundial de Tusukuba, aos redores de Tokyo acontece o esordio no campo
intercontinental com uma semana gasta emtre concertos e exibiçoes que conquistam a simpatia e
interesse dos filhos do Sol Nascente.
Em seguida, no 1986 em Nova Iorque, as celebraçoes para o "Columbus Day" com a parada na 5th
Avenida e com as calorosas boas-vindas das comunidades italianas de Brooklyn, Little Italy,
Yonkers, Westchester e New Rochelle.
Por isto tivemos um agradavel retorno nos U.S.A no 1988 para o 300° aniversario da fundaçao de
New Rochelle com a visita na Academia de West Point e em Sao Rafael na California para a
celebraçao da geminaçao com Lonate Pozzolo e a parada do "Columbus Day" em Sao Francisco.
Depois da apariçao na TV nos programas de domingo na rede "Antenne 2" em Paris, partecipa em
outras manifestaçoes em Neuchatel e Porrentruy na Suiça - Lilla-En Provencia, Douai, Thonon,
Lens,Nice e Mandelieu na Franca.
No Outubro de 1992, o evento das "Colombiadi na descoberta da America, oferece a oportunidade
de concertos e paradasem New Rochelle (Nova Iorque), Santa Clara na California e Reno no
Nevada. Nos anos a seguir para a Fanfarra globetrotter chegam adesoes aos Festivais Internacionais
das Bandas Militares (Tattoo) como:Heerlen (Olanda)- St.Etienne e Nice (Franca)- Vaduz
(Alemanha)- St. Petersburg - A Valletta(Milao) -Cidade de Luxemburgo- Willisau (Suiça) Ellwangen (Alemanha)- Ystad (Suecia). Desde a origem a formaçao Lonatese e' direta pelo M°
Carlo Cortelezzi e o mesmo partecipou a todos os encontros Nacionais e as mais importantes
manifestaçoes com as paradas, carrosseis e concertos. Dignos tambem de uma memoria sao as
exibiçoes com as cançoes tomadas da tradiçao bersagliesca e obras-primas da musica classica e
moderna, mas a caracteristica que distingue cada fanfarra e que a faz unica no mundo e' a
capacidade de tocar correndo.
Estas e muitas outras sao as tapas do extraordinario curriculo deste complexo musical, famoso na
Italia e na Europa como tambem no Japao e Estados Unidos, capaz de trazer uma onda de
juventude, alegria e simpatia, mantendo inalterado no tempo a importancia do espirito de corpo, do
sacrificio e da dediçao, elementos essenciais para novos ambientes e traguardos...em um continuo
incansavel viajem atravez o mundo.
Os Bersaglieri sao os filhos mais lindos da Patria.
A Fanfarra dos Bersaglieri sao a sintesi absoluta desta beleza,
e o simbolo do made in Italy que trionfa no mundo.
...mas se alguem ainda nao nos conhece
nos vamos fazer que nos conhecam no mundo...

