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EEDDIITTOORRIIAALLEE
AAllbbeerrttoo ZZaagghhiinnii IIVVEE

CC aarrii ssttuuddeennttii ee ccaarree ssttuuddeenntteessssee ddeell

ll iicceeoo EEiinnsstteeiinn,, mmii èè ddiiffffiiccii llee

eesspprriimmeerree llee eemmoozziioonnii cchhee cciirrccoollaannoo iinn

mmee iinn qquueessttoo mmoommeennttoo.. NNoonn èè ssttaattoo

ffaaccii llee ,, ssiiccuurraammeennttee,, aarrrriivvaarree qquuii ,, ee nnoonn

ssaarràà iinn eegguuaall mmooddoo sseemmpplliiccee ppoorrttaarree

aavvaannttii qquueessttoo mmeerraavviigglliioossoo pprrooggeettttoo cchhee

èè ii ll nnoossttrroo ssttoorriiccoo ggiioorrnnaalliinnoo dd’’ iissttiittuuttoo

aanncchhee iinn tteemmppoo ddii CCoovviidd-- 11 99,, mmaa aall

ccoonntteemmppoo vvoogglliioo rriivvoollggeerree uunnoo ssgguuaarrddoo

ccuurriioossoo ee oottttiimmiissttaa vveerrssoo qquueelllloo cchhee ii

pprroossssiimmii mmeessii hhaannnnoo iinn sseerrbboo ppeerr nnooii

ddeellllaa rreeddaazziioonnee,, ee vvooii nnoossttrrii ffeeddeellii

lleettttoorrii ..

LLaa ppaannddeemmiiaa,, eevviiddeenntteemmeennttee,, hhaa

ccaammbbiiaattoo mmoollttee ccoossee;; mmaa ssee llee ttaannttee

ppiiccccoollee rriivvoolluuzziioonnii tteemmppoorraanneeee nneellllaa

nnoossttrraa vviittaa ee nneellllaa nnoossttrraa ssoocciieettàà

ppoossssaannoo eesssseerree ggeerrmmii ddii ccaammbbiiaammeennttii

dduurraattuurrii ,, ddiippeennddee ssoollaammeennttee ddaa nnooii .. NNooii

ccoommee ssttuuddeennttii ,, nnooii ccoommee cciittttaaddiinnii ,, nnooii

ccoommee eesssseerrii uummaannii ,, nnooii -- ppeerrcchhèè nnoo --

ccoommee lleettttoorrii ee aauuttoorrii ddii UUttooppiiaa ..

IInndduubbbbiiaammeennttee,, oollttrree aa rraapppprreesseennttaarree

uunn’’ooppppoorrttuunniittàà ddii ttrraassffoorrmmaazziioonnii iinn

ppoossiittiivvoo,, llaa ppaannddeemmiiaa hhaa aanncchhee -- ssee nnoonn

ssoopprraattttuuttttoo -- eessaacceerrbbaattoo ttaannttii mmaallii ddeellllaa

nnoossttrraa ssoocciieettàà:: ddaallllee ddiissuugguuaagglliiaannzzee aallllee

ccaarreennzzee ddeeii ssiisstteemmii ssaanniittaarrii ,, ddaallllaa

mmaannccaannzzaa ddii rreettii ssoocciiaallii aall llaa pprreeccaarriieettàà

ddeell mmeerrccaattoo ddeell llaavvoorroo,, ee ,, uullttiimmoo iinn

oorrddiinnee mmaa nnoonn ppeerr iimmppoorrttaannzzaa,, aall llaa

ddiiffffiiccii llee ccoonnddiizziioonnee ddeellllaa ssccuuoollaa,, ssppeecciiee

nneell nnoossttrroo ppaaeessee,, cchhee ppuurrttrrooppppoo hhaa

ddaannnneeggggiiaattoo pprriinncciippaallmmeennttee ggllii ssttuuddeennttii

ccoonn ddiiffffiiccoollttàà ddeellll ’’ aapppprreennddiimmeennttoo eedd

eeccoonnoommiicchhee..

CCii ssiiaammoo ttrroovvaattii ddii ffaattttoo iinn uunnoo sscceennaarriioo

ccaattaassttrrooffiiccoo,, ddoovvee ooggnnii ppoossssiibbiillee ppuunnttoo

ffeerrmmoo èè ppeerrdduuttoo,, ll ’’ iinncceerrtteezzzzaa ee llaa

pprreeccaarriieettàà ddoommiinnaannoo llaa vviittaa,, ll ’’ eessiisstteennzzaa

ddii ooggnnuunnoo ee ddeellll ’’ iinntteerroo aappppaarraattoo ssoocciiaallee,,

eeccoonnoommiiccoo,, ppoolliittiiccoo,, ssaanniittaarriioo sseemmbbrraannoo

aappppeessee aadd uunn ffiilloo,, pprroossssiimmee aall ccoollllaassssoo.. II ll

ccaaooss,, llaa ccoommpplleessssiittàà cchhee ssii ttrraassffoorrmmaa iinn

ccoonnffuussiioonnee iinnddeeffiinniittaa ee iinneessttrriiccaabbiillee ,, ii ll

ggiiggaannttee dd’’ aacccciiaaiioo ddeell mmoonnddoo

gglloobbaalliizzzzaattoo ee tteeccnnoollooggiiccoo cchhee iinniizziiaa aa

ppiieeggaarrssii ssuuii ppiieeddii ddii aarrggiill llaa ddeeii ssuuooii mmaallii

eennddeemmiiccii ee aappppaarreenntteemmeennttee aattaavviiccii ..

CCoommee rriiuusscciirree aa oorriieennttaarrssii iinn qquueessttoo

sscceennaarriioo?? UUnn iinnddiizziioo:: ddaattee uunn’’oocccchhiiaattaa

aallllaa nnoossttrraa ccooppeerrttiinnaa……

““DDiissttooppiiaa”” .. PPeerrcchhéé qquueessttaa ppaarroollaa??

IInnnnaannzziittuuttttoo ppeerr uunn ggiiooccoo ddii ppaarroollee ccoonn

iill nnoommee ddeell nnoossttrroo ggiioorrnnaalliinnoo,, UUttòòppiiaa..

MMaa ssoopprraattttuuttttoo ppeerrcchhéé llee ddiissttooppiiee,, cchhee

pprroovveennggaannoo ddaa qquuaallssiiaassii aarrttee,, ddaall

cciinneemmaa aallllaa lleetttteerraattuurraa,, ddaallllaa mmuussiiccaa aall

ffuummeettttoo,, ee aanncchhee ddaallllaa ppooeessiiaa -- ccoommee

vveeddrreettee iinn qquueessttoo nnuummeerroo -- nnoonn ssoonnoo

mmaaii sseemmpplliiccii vviiaaggggii ddeellllaa mmeennttee,, ccoommee

mmaaii lloo èè llaa ggrraannddee ffaannttaasscciieennzzaa,, bbeennssìì

cchhiiaavvii ddii lleettttuurraa ppeerr gguuaarrddaarree,, ssoottttoo uunn

ddiivveerrssoo ppuunnttoo ddii vviissttaa,, llaa nnoossttrraa rreeaallttàà,,

llaa ssuuaa ssttoorriiaa ee ii ssuuooii ppoossssiibbiill ii ssvviilluuppppii

ffuuttuurrii .. PPeerr oorriieennttaarrssii iinn tteemmppii bbuuii ,, ccoommee

qquueelllloo cchhee ssttiiaammoo aattttrraavveerrssaannddoo,, oo

aanncchhee ((aappppaarreenntteemmeennttee)) lluummiinnoossii :: llee

ddiissttooppiiee ppoossssoonnoo eesssseerree ddaavvvveerroo llaa

nnoossttrraa bbuussssoollaa iinn qquueessttoo mmoommeennttoo ddoovvee

ccii sseennttiiaammoo ssoollii ee ssccoorraaggggiiaattii ..
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IInn qquueessttoo nnuummeerroo,, qquuiinnddii ,, ttrroovveerreettee ttaannttii

aarrttiiccoollii iinn tteemmaa,, ddaa uunn’’ aannaalliissii ddii SStteeffaann

PPooppaa ddii IIAA ssuullllaa rreecceennttii eelleezziioonnii

pprreessiiddeennzziiaallii ssttaattuunniitteennssii ,, aa uunnaa ssuull

ssiisstteemmaa ““ccrreeddiittoo--ssoocciiaallee”” ddeell ggoovveerrnnoo

cciinneessee,, ffiinnoo aadd uunn aapppprrooffoonnddiimmeennttoo ddii

AAlleessssaannddrroo CChhiiaarraaddiiaa ddii IIVVEE ssuu

ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee ee ffaakkee nneewwss rriigguuaarrddoo

CCoovviidd ee vvaacccciinnii ,, ee uunnaa rriifflleessssiioonnee ssuull

pprrooggrreessssoo iissppiirraattaa ddaall ffii llmm SSnnoowwppiieerrcceerr,,

oollttrree aadd aallccuunnee rreecceennssiioonnii ccoommee qquueellllaa ddii

PPiieettrroo PPooggggiiaallii ddii VVHH,, cchhee hhaa aanncchhee

rreeaalliizzzzaattoo llaa mmeerraavviigglliioossaa iill lluussttrraazziioonnee

cchhee ttrroovvaattee qquuii aa ffiiaannccoo,, ddeell mmaannggaa FFiirree

PPuunncchh ,, qquueellllaa ddeellllaa ssaaggaa ddiissttooppiiccaa BBeerrlliinn oo

qquueellllaa ddii CChhiiaarraa ddeell lleeggggeennddaarriioo aallbbuumm

TThhee WWaallll ddeeii PPiinnkk FFllooyydd.. IInnoollttrree,, ppeerr qquueessttoo

pprriimmoo nnuummeerroo llaa nnoossttrraa EElleennaa BBoollooggnniinnii

ddii IIVVEE hhaa iinntteerrvviissttaattoo ii nnuuoovvii

rraapppprreesseennttaannttii ddeeggllii ssttuuddeennttii nneell

ccoonnssiigglliioo dd’’ iissttiittuuttoo,, mmeennttrree JJeennnnyy LLiiaann ee

LLuucciiaa SSccaarrddoovvii ddii II IIHH hhaannnnoo ffaattttoo qquuaallcchhee

ddoommaannddaa aall nnoossttrroo nnuuoovvoo ddiirriiggeennttee,,

CChhrriissttiiaann MMoonnttaannaarrii ..

IInnffiinnee,, nnoonn mmeennoo iimmppoorrttaannttee,, GGiiaaccoommoo

PPuuccii ll lloo ddii II IICC hhaa rraaccccoollttoo ee aannaalliizzzzaattoo llee

ttaannttee rriissppoossttee cchhee aavveettee iinnvviiaattoo aall nnoossttrroo

ssoonnddaaggggiioo,, ppeerr ccuuii nnoonn ppoossssiiaammoo cchhee

eesspprriimmeerrvvii uunn ssiinncceerroo rriinnggrraazziiaammeennttoo,,

cceerrccaannddoo ddii ddeelliinneeaarree uunn ppiiccccoolloo qquuaaddrroo

ddeeii ppeennssiieerrii ddeeggllii ssttuuddeennttii ddeellll ’’EEiinnsstteeiinn

iinn qquueessttoo tteemmppoo ddii ppaannddeemmiiaa,, DDaaDD ee

iissoollaammeennttoo..
Ah! Quasi dimenticavo: troverete anche,
a pagina 40, un estratto dei Promessi Sposi

molto a tema con il momento attuale.

BBuuoonnaa lleettttuurraa!!
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CC oommee mmaaii BBiiddeenn èè ssttaattoo eelleettttoo??

UUnnaa ddoommaannddaa cchhee iinn mmoollttii ssii

ssoonnoo ffaattttii ,, mmaa aa ccuuii nneessssuunnoo hhaa

ttrroovvaattoo rriissppoossttaa:: ppeerr qquueessttoo pprroovveerròò aa

ffoorrmmuullaarree uunnaa ppiiccccoollaa iippootteessii ssuu

qquueessttaa sscceellttaa..

IInn mmoollttii dduurraannttee llaa pprreessiiddeennzzaa ddii

TTrruummpp ssii ssoonnoo ttrroovvaattii bbeennee,, mmaa

ssiiccuurraammeennttee aallttrree ppeerrssoonnee cchhee lloo

hhaannnnoo vvoottaattoo ssoonnoo ffiinniittee ccooll ppeennttiirrssii ..

PPeennssiiaammoo uunn ppoo'' aa qquueessttoo mmoommeennttoo,,

ddoovvee llaa sseeccoonnddaa oonnddaattaa ddii CCoovviidd-- 11 99

hhaa iinnvveessttiittoo ggrraann ppaarrttee ddeell gglloobboo::

dduurraannttee ttuuttttoo iill tteemmppoo ddeellllaa

ppaannddeemmiiaa ppoossssiiaammoo ddiirree cchhee TTrruummpp èè

ssttaattoo ssuuppeerrffiicciiaallee -- ccoommee ggrraann ppaarrttee

ddeellllee nnaazziioonnii -- ee aa ccaauussaa ddii qquueessttoo ssii

ssoonnoo pprreesseennttaattee ffoorrttii ccoonnsseegguueennzzee,,

ccoommee iill rriiaallzzoo ddii ccoonnttaaggii vveerrttiiggiinnoossoo

cchhee hhaa ffaattttoo ppiioommbbaarree nneell ccaaooss ggllii

SSttaattii UUnniittii ..

IInnoollttrree,, aadd uunn cceerrttoo ppuunnttoo aanncchhee

ll '' aarrrriivvoo ddeellllaa nnoottiizziiaa sshhoocckk ddii TTrruummpp

sstteessssoo ppoossiittiivvoo aall CCoovviidd,, ee ppooccoo ddooppoo

ddii uunn'' aallttrraa,, ggeettttaa uulltteerriioorree bbeennzziinnaa ssuull

ffuuooccoo:: vvaarriiee tteessttaattee aannnnuunncciiaannoo cchhee

TTrruummpp èè ssttaattoo rriiccoovveerraattoo.. CCoossaa cchhee

ffiinnaallmmeennttee ggllii ffaarràà aapprriirree ggllii oocccchhii ee

ddiirree :: "" ffoorrssee hhoo ssoottttoovvaalluuttaattoo iill vviirruuss""??

OOrrmmaaii èè ttrrooppppoo ttaarrddii ,, ee mmoollttii eelleettttoorrii

-- aanncchhee ssee nnoonn uunnaa mmaaggggiioorraannzzaa ccoossìì

sscchhiiaacccciiaannttee -- hhaannnnoo ddeettttoo ""bbaassttaa

TTrruummpp!! ""

FFoorrssee ppeerr qquueessttoo BBiiddeenn èè rriiuusscciittoo aa

ddiivveennttaarree ii ll nnuuoovvoo pprreessiiddeennttee ddeeggllii

SSttaattii UUnniittii dd''AAmmeerriiccaa,, mmaa cchhiissssàà ccoossaa

ssaarreebbbbee ssuucccceessssoo ssee ll '' oorrmmaaii eexx

pprreessiiddeennttee,, ttaannttoo aattttaaccccaattoo aall ppootteerree

ddaa nnoonn vvoolleerr llaasscciiaarree ii ll "" ttrroonnoo"" ffoossssee

rriimmaassttoo aall ccoommaannddoo??

UUnn ffuuttuurroo ddoovvee ii ccoonnfflliittttii ffrraa SSttaattii

UUnniittii ee CCiinnaa ssaarreebbbbeerroo aarrrriivvaattii aa uunnaa

nnuuoovvaa gguueerrrraa mmoonnddiiaallee??

QQuueessttaa èè ssoolloo uunn'' iippootteessii ;; mmaa BBiiddeenn

ssaapprràà ffaarree ddii mmeegglliioo??

MMOONNDDOO

LLaa sscceellttaa ddeeggllii UUSSAA

SStteeffaann DDaavviidd PPooppaa IIAA
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SSOONNDDAAGGGGIIOO

IIll rriittoorrnnoo aa ssccuuoollaa
--

GGiiaaccoommoo PPuucciilllloo IIIICC
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RR eecceenntteemmeennttee vvii aabbbbiiaammoo pprrooppoossttoo

uunn bbrreevvee ssoonnddaaggggiioo iinn mmooddaalliittàà

oonnlliinnee,, aavveennttee ccoommee tteemmii ii ll rriittoorrnnoo aa

ssccuuoollaa,, ii ll rraappppoorrttoo ccoonn llee vviiddeeoolleezziioonnii ee

llee vvoossttrree pprreevviissiioonnii ppeerr ii ll ffuuttuurroo..

AAbbbbiiaammoo qquuiinnddii rraaccccoollttoo ttuuttttee llee

rriissppoossttee ddeeii 11 2266 cchhee hhaannnnoo aaddeerriittoo aall

ssoonnddaaggggiioo,, ccoossìì ddaa rreeaalliizzzzaarree uunn qquuaaddrroo

ggeenneerraallee ddii cciiòò cchhee ppeennssaannoo ggllii ssttuuddeennttii

ee llee ssttuuddeenntteessssee ddeell nnoossttrroo lliicceeoo..

CCoossaa hhaaii pprroovvaattoo iill pprriimmoo ggiioorrnnoo ddii

ssccuuoollaa??

DDooppoo vvaarrii mmeessii iinn ccuuii aabbbbiiaammoo vviissssuuttoo

iissoollaattii ,, ddooppoo uunn’’ eessttaattee ppaarrttiiccoollaarree mmaa

ttuuttttoo ssoommmmaattoo rreellaattiivvaammeennttee ppiiaacceevvoollee,,

ii ll sseennttiimmeennttoo ddoommiinnaannttee aall rriieennttrroo iinn

aauullaa èè ssttaattoo sseennzzaa dduubbbbiioo llaa ggiiooiiaa ddii

rriivveeddeerree llaa ccllaassssee,, ppooii llaa sseerreenniittàà ee ii ll

ssoollll iieevvoo ddii aavveerr rreeccuuppeerraattoo uunnaa ppaarrttee ddii

nnoorrmmaalliittàà.. LL’’ eeuuffoorriiaa ddeell mmoommeennttoo èè

ssttaattaa ppeerròò aaccccoommppaaggnnaattaa

iinneevviittaabbiillmmeennttee ddaa uunn sseennssoo ddii

ssppaaeessaammeennttoo,, ddii ccoonnffuussiioonnee,, ddoovvuuttoo aallllee

nnuuoovvee mmiissuurree mmeessssee iinn aattttoo nneellllee ssccuuoollee ..

PPeerr mmoollttii llee sseennssaazziioonnii pprriinncciippaallii ssoonnoo

ssttaattee llaa ttrriisstteezzzzaa ee llaa nnoossttaallggiiaa ddeeggllii aannnnii

ppaassssaattii ;; ssii èè ppeerrcceeppiittaa ssoopprraattttuuttttoo llaa

mmaannccaannzzaa ddeell ccoommppaaggnnoo ddii bbaannccoo,, ddeellllaa

ssoocciiaalliittàà ee ddii ttuuttttii qquueeii mmoommeennttii ddii

sseerreenniittàà ddaattii pprriimmaa qquuaassii ppeerr ssccoonnttaattii ..

NNoonn èè mmaannccaattaa ll ’’ aannssiiaa ddii ddoovveerr

rriiccoommiinncciiaarree llaa ssccuuoollaa iinn pprreesseennzzaa ddooppoo

ddiivveerrssii mmeessii iinn DDaaDD,, aannssiiaa aannccoorraa ppiiùù

ggrraannddee ssee aa eennttrraarree iinn aauullaa eerraannoo ii

pprriimmiinnii .. AAll ccoonnttrraarriioo,, cc ’’ èè cchhii hhaa rreeppuuttaattoo

iill 1144 sseetttteemmbbrree uunn ggiioorrnnoo qquuaalluunnqquuee oo

nnoonn ttrrooppppoo ddiivveerrssoo ddaaggllii aannnnii ppaassssaattii .. IInn

ggeenneerraallee,, qquueellllaa mmaattttiinnaa ssii èè rreessppiirraattaa

uunn’’ aattmmoossffeerraa ddii ssppeerraannzzaa ee sseerreenniittàà,, mmaa

aalllloo sstteessssoo tteemmppoo ddii iinntteennssaa nnoossttaallggiiaa ee

ddii mmaalliinnccoonniiaa..

8
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««IIll pprriimmoo ggiioorrnnoo ddii ssccuuoollaa eerroo uunn ppoo''

ccuurriioossaa ddii ssccoopprriirree ccoommee ssaarreebbbbee aannddaattaa llaa

mmaattttiinnaattaa:: iinnggrreessssii sseeppaarraattii,, bbaanncchhii

ddiissttaannzziiaattii,, nnooii ssttuuddeennttii lloonnttaannii ee ccoonn llaa

mmaasscchheerriinnaa .. TTuuttttoo eerraa ddiivveerrssoo.. TTaannttii

mmoommeennttii ddii ssoocciiaalliittàà ssoonnoo vveennuuttii aa

mmaannccaarree ssiiaa nneellllee oorree iinn ccllaassssee,, ssiiaa

aallll''iinnggrreessssoo ee aallll''uusscciittaa .. DDuurraannttee llee oorree ddii

lleezziioonnee,, ii mmiieeii oocccchhii ggiirraavvaannoo ppeerr ll''aauullaa ,,

oosssseerrvvaannddoo ii mmiieeii ccoommppaaggnnii:: cc''eerraa cchhii

aappppooggggiiaattoo aall ddaavvaannzzaallee ddeellllaa ffiinneessttrraa ,,

gguuaarrddaavvaa ffuuoorrii aannnnooiiaattoo;; cchhii tteenneevvaa llaa

tteessttaa cchhiinnaa ssuull bbaannccoo,, iiggnnoorraannddoo llaa

lleezziioonnee ;; cchhii pprreennddeevvaa aappppuunnttii sseennzzaa

ssttaaccccaarree mmaaii llaa ppeennnnaa ddaall ffoogglliioo;; cchhii

ffiissssaavvaa uunn ppuunnttoo vvuuoottoo ddeellll''aauullaa ,,

ppeerrddeennddoossii nneeii ssuuooii ppeennssiieerrii.. SSeennzzaa iill

ccoommppaaggnnoo ddii bbaannccoo ccoonn ccuuii ccoonnddiivviiddeerree ii ll

lliibbrroo,, ssccaammbbiiaarree uunnaa bbaattttuuttaa ,, ggiiooccaarree aa

ttrriiss,, ddaa ccuuii ccooppiiaarree llaa vveerrssiioonnee llaa mmaattttiinnaa ,,

ccoonn ccuuii rriippaassssaarree pprriimmaa

ddeellll''iinntteerrrrooggaazziioonnee,, llee oorree ddii lleezziioonnee

sseemmbbrraavvaa nnoonn ffiinniisssseerroo mmaaii.. DDuurraannttee

ll''iinntteerrvvaalllloo,, nniieennttee ppiiùù ccoorrssee aall bbaarr ppeerr ii ll

ppaanniinnoo aallllaa ccoottoolleettttaa ,, nniieennttee ssaallii ee ggiiùù ppeerr

llee ssccaallee ppeerr ssaalluuttaarree ggllii aammiiccii ddii aallttrree ccllaassssii

oo ppeerr iinnccoonnttrraarree ""ccaassuuaallmmeennttee"" ccrruusshh ..

DDoovveevvaammoo ssttaarree sseedduuttii aall bbaannccoo,,

ccoonnssuummaarree ooggnnuunnoo llaa pprroopprriiaa mmeerreennddaa ,,

ppooii eerraa ccoonnsseennttiittoo ssoolloo ttrraatttteenneerrssii ""nneelllloo

ssppaazziioo aannttiissttaannttee ll''aauullaa"",, ccoommee ddeettttaavvaa llaa

cciirrccoollaarree.. IIll pprriimmoo ggiioorrnnoo,, ee ii sseegguueennttii,, mmii

hhaannnnoo ttrraassmmeessssoo uunn ffoorrttee sseennttiimmeennttoo ddii

mmaalliinnccoonniiaa ,, ddii nnoossttaallggiiaa ddeell ppeerriiooddoo pprree--

ccoovviidd,, qquuaannddoo vviivveevvaammoo qquuoottiiddiiaannaammeennttee

ee iinnccoonnssaappeevvoollmmeennttee qquueellllaa ssoocciiaalliittàà ,, cchhee

rreennddeevvaa llaa ssccuuoollaa uunnaa ""ccoossaa bbeellllaa"".. »

((MMaarriiaa,, II II II ))

««UUnn sseennssoo ddii ssttrraanniiaammeennttoo,, ssoopprraattttuuttttoo

ppeerr llee mmooddaalliittàà cchhee ddooppoo 44 aannnnii eerraannoo

ddiivveennttaattee aabbiittuuddiinnaarriiee..»

««ÈÈ ssttaattoo ssiiccuurraammeennttee ddiivveerrssoo mmaa

ssoopprraattttuuttttoo hhoo vviissttoo uunnaa rreeaallttàà mmoollttoo

ttrriissttee,, vvii sseemmbbrreerràà ssttrraannoo sseennttiirrlloo ddiirree ddaa

uunn aalluunnnnoo ppeerròò ll''aannnnoo ssccoorrssoo iioo mmii

ddiivveerrttiivvoo aa ssccuuoollaa ,, ppeerrcchhéé aavveevvoo uunn

ccoommppaaggnnoo ddii bbaannccoo,, aa rriiccrreeaazziioonnee

eerraavvaammoo ttuuttttii iinnssiieemmee,, ffaacceevvaammoo ii ggiirrii

ddeellllaa ssccuuoollaa ,, iinnvveeccee aaddeessssoo oo ccoommuunnqquuee nneeii

mmeessii cchhee ssiiaammoo aannddaattii aa ssccuuoollaa eerraa mmoollttoo

ttrriissttee,, ffaacceevvii ffaattiiccaa aa ppaarrllaarree ccoonn ggllii aallttrrii

ppeerrcchhéé eerraannoo ttuuttttii ssttaaccccaattii ddaa ttee ee iinn ppiiùù llaa

rriiccrreeaazziioonnee iinniizziiaallmmeennttee eerraa aabbbbaassttaannzzaa

lliibbeerraa mmaa ppooii,, ccoonn iill ppaassssaarree ddeell tteemmppoo ee llaa

ccuurrvvaa ddeeii ccoonnttaaggii cchhee ssii ssttaavvaa aallzzaannddoo,, èè

ddiivveennttaattaa sseemmpprree ppiiùù ttrriissttee ee nnoonn

sseemmbbrraavvoo nneeaanncchhee ppiiùù uunnaa rriiccrreeaazziioonnee..

EErraa ttuuttttoo mmoollttoo ttrriissttee,, ppeerròò ssiiccuurraammeennttee

mmeegglliioo cchhee ssttaarree aa ccaassaa .. »»

((FFrraanncceessccoo,, II II ))

««IIll pprriimmoo ggiioorrnnoo ddii ssccuuoollaa èè ssttaattoo mmoollttoo

ssttrraannoo,, ccoommee ssee rriiccoommiinncciiaassssii ii ll lliicceeoo ddaa

ccaappoo,, ccoonn qquueell mmiissttoo ddii ppaauurraa eedd eemmoozziioonnee..

VVeeddeerree ffiinnaallmmeennttee llee ffaaccccee ddeeii mmiieeii

ccoommppaaggnnii ee ddii ttuuttttii ggllii aallttrrii rraaggaazzzzii//ee

((aanncchhee ssee ccoonn llaa mmaasscchheerriinnaa)) èè ssttaattoo

bbeelllliissssiimmoo mmaa ,, nnoonnoossttaannttee cciiòò,, cc''eerraa aannccoorraa

uunn''aarriiaa ddii iinncceerrtteezzzzaa ee ppaauurraa nneellll''aarriiaa ,, ddaattaa

ddaallllaa ccoonnvviinnzziioonnee cchhee ddooppoo ppoocchhii mmeessii

ssaarreemmmmoo rriittoorrnnaattii aa ccaassaa iinn ddiiddaattttiiccaa aa

ddiissttaannzzaa ,, ee ccoossìì èè ssttaattoo..»
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PPeennssii cchhee llaa ppaannddeemmiiaa,, ee qquuiinnddii llaa

DDiiddaattttiiccaa aa DDiissttaannzzaa,, aabbbbiiaa ccaammbbiiaattoo

iill ttuuoo rraappppoorrttoo ccoonn llaa ssccuuoollaa?? SSee ssìì,, iinn

cchhee mmooddoo??

SSoonnoo ttaannttii ,, aanncchhee ttrraa cchhii aallll ’’ iinniizziioo

ccrriittiiccaavvaa llaa ddiiddaattttiiccaa iinn pprreesseennzzaa,, aadd

aavveerr ccoollttoo ll ’’ iimmppoorrttaannzzaa ddeellllaa ssccuuoollaa

iinntteessaa ccoommee lluuooggoo ddii iinnccoonnttrroo,, ddiibbaattttiittoo

ee ssoocciiaalliittàà,, aassppeettttoo eesssseennzziiaallee cchhee

ppuurrttrrooppppoo nnoonn ppuuòò eesssseerree ppiieennaammeennttee

vvaalloorriizzzzaattoo aall mmoommeennttoo.. IInn mmoollttii ccaassii llaa

mmoottiivvaazziioonnee aalllloo ssttuuddiioo ee ggllii ssttiimmoollii

ssoonnoo ccaallaattii ,, ppeerr vvaarriiee ccaauussee:: llee

ddiissttrraazziioonnii ssoonnoo ssiiccuurraammeennttee mmaaggggiioorrii

rriissppeettttoo aallllaa ddiiddaattttiiccaa iinn pprreesseennzzaa,, ddooppoo

vvaarriiee oorree ppaassssaattee ddaavvaannttii aa uunnoo sscchheerrmmoo

ppuuòò iinnssoorrggeerree uunn ffoorrttee mmaall ddii tteessttaa,, ii ll

ffaattttoo ddii iinntteerraaggiirree ssoolloo vviirrttuuaallmmeennttee ppuuòò

iinndduurrrree aa nnoonn iimmppeeggnnaarrssii aall mmaassssiimmoo..

PPeerr aallccuunnii ll ’’ aannssiiaa èè sscceessaa,, vviissttoo cchhee llaa

DDaaDD ppuuòò aappppaarriirree uunnaa mmooddaalliittàà ddii

iinnsseeggnnaammeennttoo mmeennoo ppeessaannttee,, mmaa nnoonn

mmaannccaannoo ccaassii ooppppoossttii ,, iinn ccuuii lloo ssttrreessss èè

ccrreesscciiuuttoo,, pprroobbaabbiillmmeennttee ppeerr ll ’’ aasssseennzzaa

ddii mmoommeennttii ddii lleeggggeerreezzzzaa oo ssvvaaggoo..

««LLaa DDaadd hhaa ppeeggggiioorraattoo llaa mmiiaa iiddeeaa ddii

ssccuuoollaa ccoommee lluuooggoo aanncchhee ddii rriittrroovvoo ee ddii

ccoonnffrroonnttoo,, oorraa llaa ssccuuoollaa ssttaa ddiivveennttaannddoo

sseerriiaammeennttee ssoolloo ""rriieemmppiirree lloo ssttuuddeennttee ddii

nnoozziioonnii"".»

««LLaa ddiiddaattttiiccaa aa ddiissttaannzzaa èè mmoollttoo ppiiùù

ccoommpplleessssaa ddeellllaa ddiiddaattttiiccaa iinn pprreesseennzzaa

ppooiicchhéé èè ddiiffffiiccii llee ccoommpprreennddeerree aall mmaassssiimmoo

ii pprrooffeessssoorrii,, ssii ssttuuddiiaa oo ppeerr nneecceessssiittàà oo ppeerr

cciirrccoossttaannzzaa ,, ssii ppeerrddee iill gguussttoo ddii ccaappiirree ee ddii

ssttuuddiiaarree ppeerrcchhéé iinntteerreessssaa ..»

PPeerr uunnaa bbuuoonnaa ppaarrttee ddii rraaggaazzzzii ee

rraaggaazzzzee,, iinnvveeccee,, ii ll rraappppoorrttoo ccoonn llaa ssccuuoollaa

èè rriimmaassttoo pprreessssoocchhéé iiddeennttiiccoo,, ll ’’ iimmppeeggnnoo

ee ll ’’ aatttteennzziioonnee iinn lleezziioonnee nnoonn ssoonnoo ccaallaattii ,,

aannzzii iinn cceerrttii ccaassii ssoonnoo aauummeennttaattii ,, ee lloo

ssttuuddiioo nnoonn hhaa ssuubbiittoo ggrroossssee vvaarriiaazziioonnii ..

««NNoo,, ssttuuddiioo ccoommee aall ssoolliittoo ee,, aannzzii,, ddii ppiiùù..»»

((VViioollaa,, VV))

SSeeccoonnddoo ttee,, llaa DDaaDD èè uunnaa vvaalliiddaa

aalltteerrnnaattiivvaa aallllee lleezziioonnii iinn pprreesseennzzaa

((aanncchhee aa qquueellllee pprriimmaa ddeellllaa

ppaannddeemmiiaa,, sseennzzaa mmaasscchheerriinnee ee

ddiissttaannzziiaammeennttoo))??
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LLee rraaggiioonnii ddeell NNoo

MMaannccaa iill rraappppoorrttoo ddiirreettttoo ccoonn ii

pprrooffeessssoorrii ee ii ccoommppaaggnnii ;; vveeddeerrssii ddiieettrroo

uunnoo sscchheerrmmoo nnoonn èè ccoommppaarraabbiillee ccoonn llaa

ddiiddaattttiiccaa iinn pprreesseennzzaa..

««PPeerrcchhéé llaa ssccuuoollaa nnoonn èè ssoolloo iimmppaarraarree

ccoonncceettttii ee ffoorrmmuullee aa mmeemmoorriiaa mmaa èè aanncchhee

uunn mmooddoo ppeerr rreellaazziioonnaarrssii,, èè uunnaa sseeccoonnddaa

ccaassaa ppeerr ggllii ssttuuddeennttii ee aa ddiissttaannzzaa ssii

ppeerrddoonnoo ttuuttttii ggllii aassppeettttii ffoonnddaammeennttaallii

ddeellllaa vviittaa ddii uunn aaddoolleesscceennttee cchhee vveennggoonnoo

ccoollttiivvaattii aanncchhee iinn ccllaassssee,, ccoonn ll''aaiiuuttoo ddeeii

ccoommppaaggnnii..»

««GGllii ssttuuddeennttii ssoonnoo mmeennoo ccoonncceennttrraattii,, ssttaarree

ddaavvaannttii aall ccoommppuutteerr ttuuttttee qquueellllee oorree ttii ffaa

ssttaannccaarree ddii ppiiùù,, nnoonn ccii ssii sseennttee ppiiùù uunnaa

ccllaassssee ((ee ppiiùù iinn ggeenneerraallee uunnaa ssccuuoollaa)),, mmaa

ddeeii ssiinnggoollii ssttuuddeennttii,, nnoonn vviieennee vvaalloorriizzzzaattaa

ll’’iimmppoorrttaannzzaa ddeellllaa ccoolllleettttiivviittàà .. »»

((MMaarrttiinnaa,, IIVV))

NNoonn mmaannccaannoo,, iinnvveeccee,, pprroobblleemmii tteeccnniiccii

oo ddii ccoonnnneessssiioonnee,, cchhee ppoossssoonnoo iinnfflluuiirree

nneeggaattiivvaammeennttee ssuullll ’’ aapppprreennddiimmeennttoo..

NNoonn èè ppooii sseemmpprree ffaaccii llee rreessttaarree

ccoonncceennttrraattii iinn vviiddeeoolleezziioonnee..

««PPeerrcchhéé nnoonn rriieessccoo aa vveenniirree ccooiinnvvoollttoo nneellllaa

lleezziioonnee,, rriimmaanneerree ccoonncceennttrraattoo èè

ccoommpplliiccaattoo ee mmii ppeerrddoo ffaaccii llmmeennttee,, iinnoollttrree

ffaacccciioo mmoollttaa ffaattiiccaa aadd iimmppeeggnnaarrmmii nneelllloo

ssttuuddiioo..»

((LLoorreennzzoo,, VV))

ÈÈ aallttoo,, ppooii ,, ii ll rriisscchhiioo cchhee llee vveerriiffiicchhee ee llee

iinntteerrrrooggaazziioonnii ssvvoollttee ddaa rreemmoottoo nnoonn

vveennggaannoo aaffffrroonnttaattee sseemmpprree iinn mmaanniieerraa

oonneessttaa..

««PPeerrcchhéé oovvvviiaammeennttee llee vveerriiffiicchhee ee llee

iinntteerrrrooggaazziioonnii ppoottrreebbbbeerroo eesssseerree nnoonn

ssiinncceerree nneell sseennssoo cchhee ssii ppuuòò bbeenniissssiimmoo

ccooppiiaarree ee ffaarrssii ssuuggggeerriirree ppiiùù ffaaccii llmmeennttee

mmaa ,, aahhiimmèè,, ppeerr ii ll mmoommeennttoo èè ll’’uunniiccaa

ssoolluuzziioonnee ppoossssiibbiillee..»

LLee rraaggiioonnii ddeell Sì

MMoollttii ddii vvooii ccoonnccoorrddaannoo ssuull ffaattttoo cchhee llaa

DDaaDD,, oorraa ccoommee oorraa,, ccoossttiittuuiissccaa

uunn’’ooppzziioonnee vvaalliiddaa,, aannzzii llaa mmiigglliioorree,, mmaa

ssoolloo ppeerrcchhéé llaa ssiittuuaazziioonnee ccrriittiiccaa nnoonn

ccoonnsseennttee ddii aaggiirree ddiivveerrssaammeennttee..

««ÈÈ vvaalliiddaa ,, ppeerrcchhéé èè llaa mmiigglliioorree ppoossssiibbiillee,,

mmaa nnoonn èè ccoommppaarraabbiillee ccoonn llaa ddiiddaattttiiccaa

nnoorrmmaallee iinn pprreesseennzzaa ..»

««RRiidduurrrree ii ccoonnttaaggii èè llaa pprriioorriittàà ddii qquueessttoo

ppeerriiooddoo ee ll''uunniiccaa ssoolluuzziioonnee llooggiiccaa èè qquueellllaa

ddii ccoonnttiinnuuaarree llaa DDAADD,, ccoonn ii ssuuooii pprreeggii ee

ddiiffeettttii..»

LLaa DDaaDD èè uunnaa vvaalliiddaa aalltteerrnnaattiivvaa,, cchhee

ddoovvrreebbbbee ppeerròò eesssseerree aalltteerrnnaattaa ccoonn llaa

ddiiddaattttiiccaa iinn pprreesseennzzaa,, ddaall mmoommeennttoo cchhee

rriissuullttaa ppooccoo pprraattiiccaabbiillee ccoonn llee mmaatteerriiee

sscciieennttiiffiicchhee.. DDiivveerrssii ssoottttoolliinneeaannoo,,

iinnoollttrree,, ccoommee,, ggrraazziiee aallllaa ffoorrzzaa ddii

vvoolloonnttàà,, ssii ppoossssaannoo ootttteenneerree rriissuullttaattii

eeqquuiippaarraabbiill ii aa qquueellll ii pprree--CCoovviidd..

««FFoorrnniissccee lloo sstteessssoo lliivveelllloo ddii

aapppprreennddiimmeennttoo ssee ssii ssttuuddiiaa ee ssii ssttaa aatttteennttii

aallllaa ssppiieeggaazziioonnee ddeellll''iinnsseeggnnaannttee..»
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««CCrreeddoo ssiiaa uunnaa vvaalliiddaa aalltteerrnnaattiivvaa ppeerrcchhéé

ppeerrmmeettttee ccoommuunnqquuee ddii sseegguuiirree ttuuttttee llee

ssppiieeggaazziioonnii ee ddii rreessttaarree aall ppaassssoo ccoonn ii ll

pprrooggrraammmmaa ,, mmaaggaarrii ppuuooii rriissuullttaarree

ddiissppeerrssiivvaa mmaa sseeccoonnddoo mmee ssttaa ttuuttttoo nneellllaa

nnoossttrraa mmaattuurriittàà ,, cchhii ssii ddiissiinntteerreessssaa oo ccooppiiaa

ttuuttttoo sseennzzaa mmaaii ssttuuddiiaarree nnee ppaagghheerràà llee

ccoonnsseegguueennzzee qquuaannddoo ddoovvrràà rreeccuuppeerraarree ee

ccaappiirràà ddii eesssseerrssii ccrreeaattoo ddeellllee llaaccuunnee nnoonn

iinnddiiffffeerreennttii.. »» ((LLoorreennzzoo,, VV))

CC’’ èè cchhii oorraa hhaa mmeennoo aannssiiaa ppeerr llaa ssccuuoollaa ee

vviivvee ll ’’ aattttuuaallee mmooddaalliittàà iinn mmaanniieerraa

lleeggggeerree,, rrii llaassssaattaa.. LLaa DDaaDD èè,, iinnffiinnee,,

ppeerrcceeppiittaa ddaa aallccuunnii iinn mmooddoo

rreellaattiivvaammeennttee ppoossiittiivvoo,, iinn qquuaannttoo èè

ccoonnssiiddeerraattaa uunn ppaassssoo iinn aavvaannttii cchhee llaa

ssccuuoollaa ccoommppiiee iinn aammbbiittoo tteeccnnoollooggiiccoo,,

vveerrssoo iill mmoonnddoo,, aanncchhee llaavvoorraattiivvoo,,

ffuuttuurroo..

««PPeerrcchhéé pprriimmaa ddeellllaa DDaaDD llaa tteeccnnoollooggiiaa

nnoonn eerraa aaffffaattttoo ccoonnssiiddeerraattaa uunn ssiisstteemmaa ddii

aapppprreennddiimmeennttoo mmeennttrree aaddeessssoo llaa ssccuuoollaa èè ii

ddoocceennttii ssii ssoonnoo eevvoolluuttii aanncchhee ssuu uunn ppiiaannoo

tteeccnnoollooggiiccoo.. IInnoollttrree ppeerrmmeettttee aaii ddoocceennttii ddii

eesssseerree ppiiùù aauuttoorreevvoollii..»

LLaa ssccuuoollaa iinn pprreesseennzzaa èè dduurraattaa ppooccoo,,

aallmmeennoo ppeerr nnooii ddeellllee ssuuppeerriioorrii,, ee ccoonn

ll''iinnttrroodduuzziioonnee ddeellllee uullttiimmee

rreessttrriizziioonnii ssii èè ttoorrnnaattii ggrraadduuaallmmeennttee

iinn DDaaDD.. CCoommee ccrreeddii ssii eevvoollvveerràà llaa

ssiittuuaazziioonnee nneeii pprroossssiimmii mmeessii??

PPrraattiiccaammeennttee nneessssuunnoo hhaa llaa ssppeerraannzzaa ddii

ttoorrnnaarree aa ssccuuoollaa pprriimmaa ddeellllee vvaaccaannzzee ddii

NNaattaallee,, ddooppoo llee qquuaallii ddiivveerrssii aauussppiiccaannoo

ddii ppootteerr rriiccoommiinncciiaarree aallmmeennoo iinn ppaarrttee llaa

ddiiddaattttiiccaa iinn pprreesseennzzaa..

II ppiiùù ppeessssiimmiissttii ,, ccoorrrriissppoonnddeennttii cciirrccaa aall

11 77%% ,, tteemmoonnoo cchhee ssii ccoonnttiinnuueerràà ccoonn llaa

DDaaDD ppeerr ll ’’ iinntteerroo aannnnoo ssccoollaassttiiccoo oo

qquuaannttoommeennoo mmoollttoo aa lluunnggoo;; sseeccoonnddoo

lloorroo,, llaa ssiittuuaazziioonnee aannddrràà ppeeggggiioorraannddoo ee

ccii ssaarràà iill rriisscchhiioo ddii uunn nnuuoovvoo lloocckkddoowwnn

nnaazziioonnaallee ..

II ppiiùù ffiidduucciioossii ,, iinnvveeccee,, vveeddoonnoo ppoossssiibbiillee

uunn rriittoorrnnoo ppaarrzziiaallee iinn aauullaa ggiiàà aa

ggeennnnaaiioo,, uunn ppoo’’ ccoommee èè aaccccaadduuttoo

rreecceenntteemmeennttee ccoonn llaa ddiiddaattttiiccaa iinn

pprreesseennzzaa aall 2255%% .. ÈÈ aallttoo,, ppooii ,, ii ll nnuummeerroo

ddii ccoolloorroo cchhee iimmmmaaggiinnaannoo uunn rriittoorrnnoo,,

ttoottaallee oo ppaarrzziiaallee,, nneell sseeccoonnddoo

qquuaaddrriimmeessttrree ttrraa mmeettàà ffeebbbbrraaiioo ee ffiinnee

mmaarrzzoo.. IInnffaattttii ,, ggrraazziiee aallllee mmiissuurree ggiiàà

mmeessssee iinn aattttoo ee aallll ’’ aarrrriivvoo ddeeii vvaacccciinnii ,, ssii

ppeennssaa cchhee llaa ssiittuuaazziioonnee mmiigglliioorreerràà

pprrooggrreessssiivvaammeennttee,, ccoossìì ddaa rreennddeerree

ppoossssiibbiill ii sseemmpprree ppiiùù rriiaappeerrttuurree..

AAvvrreessttii pprreeffeerriittoo ssii ffoossssee ccoonnttiinnuuaattoo

ccoonn llee lleezziioonnii iinn pprreesseennzzaa??
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PPeerr ccoonncclluuddeerree:: cchhee eemmoozziioonnii,,

sseennssaazziioonnii,, ppeennssiieerrii aabbiittaannoo llaa ttuuaa

mmeennttee iinn qquueessttii ggiioorrnnii?? SSoonnoo

ccaammbbiiaattii rriissppeettttoo aallll''iinniizziioo ddeellll''aannnnoo

ssccoollaassttiiccoo oo aaii pprriimmii mmeessii ddii

ppaannddeemmiiaa ddeellllaa ssccoorrssaa pprriimmaavveerraa??

IInncceerrtteezzzzaa ppeerrmmaanneennttee,, tteennssiioonnee,,

ppaauurraa,, rraasssseeggnnaazziioonnee,, ssttaanncchheezzzzaa ee

aammaarreezzzzaa ppeerr llee nnuuoovvee mmiissuurree ddiivveennttaattee

qquuaassii aabbiittuuddiinnaarriiee,, mmaa aanncchhee uunnaa ffoorrttee

ssppeerraannzzaa ppeerr ll ’’ aatttteessaa ddeell vvaacccciinnoo ee ppeerr ii ll

rriittoorrnnoo aallllaa nnoorrmmaalliittàà ii ll pprriimmaa ppoossssiibbiillee ::

qquueessttee ssoonnoo llee sseennssaazziioonnii pprriinncciippaallii ,,

ccaammbbiiaattee oo mmeennoo ddaallllaa ssccoorrssaa

pprriimmaavveerraa.. EEccccoo aallccuunnii ppeennssiieerrii cchhee hhoo

sscceellttoo ddii cciittaarree::

««DDuurraannttee llaa ssccoorrssaa pprriimmaavveerraa aavveevvoo

ppaauurraa,, eerroo ttrriissttee,, nnoonn aavveevvoo iiddeeaa ddii ccoossaa ccii

aavvrreebbbbee rriisseerrvvaattoo iill ffuuttuurroo mmaa aavveevvoo uunnaa

cceerrttaa ssppeerraannzzaa.. OOggnnii mmeessee cchhee ppaassssaattaa

ssppeerraavvoo ssaarreebbbbee ssttaattoo ll''uullttiimmoo ddii

qquuaarraanntteennaa .. OOrraa èè rraasssseeggnnaazziioonnee,, aannccoorraa

ttaannttaa ppaauurraa mmaa ddii uunn ttiippoo ddiivveerrssoo,, ppaauurraa

ddii ttrraassmmeetttteerree ppiiùù cchhee ddii pprreennddeerrlloo,, ppaauurraa

ddii nnoonn rriiuusscciirree aa ttrroovvaarree llaa ssttaabbiilliittàà cchhee

cc''eerraa pprree ccoovviidd..»

««SSoonnoo ccaammbbiiaattii.. SSee aallll’’iinniizziioo ii

ddiissttaannzziiaammeennttii,,mmaasscchheerriinnee eerraannoo

qquuaallccoossaa ddii aannoorrmmaallee oorraa mmii rriissuullttaa iill

ccoonnttrraarriioo.. FFoorrssee ssoonnoo iinn ffaassee ddii

rraasssseeggnnaazziioonnee,, ssiittuuaazziioonnee iinn ccuuii pprriimmaa mmii

rriiffiiuuttaavvoo ddii ttrroovvaarree..»

««UUnnaa pprrooffoonnddaa ttrriisstteezzzzaa ,, aammaarreezzzzaa ,, ee

ppeerrddiittaa ddii ooggnnii iimmppuullssoo vviittaallee.. SSeennzzaa llaa

ssccuuoollaa ,, llaa mmaattttiinnaa nnoonn eessccoo ppiiùù nneeaanncchhee

ppeerr llaa ssoolliittaa bbiicciicclleettttaattaa ffiinnoo aall lliicceeoo,,

mmeennttrree ii ll ppoommeerriiggggiioo nnoonn hhoo iill tteemmppoo ddii

uusscciirree ppeerr vviiaa ddeellll''iimmmmeennssaa qquuaannttiittàà ddii

ccoommppiittii cchhee ccii vviieennee ddaattaa ((ccoonn llaa ssccuussaa ddii

eesssseerree uunnaa ccllaassssee qquuiinnttaa)).. VViivvoo llaa ggiioorrnnaattaa

ccoonn nneerrvvoossiissmmoo,, ppoolleemmiiccaa ccoonnttiinnuuaa ee ssttoo

iinniizziiaannddoo aa rriiggeettttaarree lloo ssttuuddiioo,, ccoossaa cchhee

iinnvveeccee aammaavvoo ffaarree.. PPeennssoo cchhee,, ssee ssii

ccoonnttiinnuueerràà ccoossìì,, ffoorrssee nnoonn ssaarròò iinn ggrraaddoo ddii

aannddaarree aavvaannttii..»

««IInn pprriimmaavveerraa mmii eerroo ttrroovvaattaa ssppiiaazzzzaattaa ,,

uunn ppoo'' ccoommee ttuuttttii,, ddaallllaa ssiittuuaazziioonnee,, mmii ssoonnoo

aaddaattttaattaa ,, hhoo aacccceettttaattoo iill ttuuttttoo ee ssoonnoo

aannddaattaa aavvaannttii.. LL''eessttaattee èè ssttaattaa bbeelllliissssiimmaa

qquuaannttoo ccrruuddeellee ppeerrcchhéé hhaa ddaattoo aa ttuuttttii llaa

sseennssaazziioonnee ddii uunn rriittoorrnnoo aallllaa nnoorrmmaalliittàà

cchhee èè ppooii ssttaattoo ssppaazzzzaattoo vviiaa ddaall rriittoorrnnoo ddeeii

ggrraannddii nnuummeerrii ddeell ccoonnttaaggiioo.. OOrraa èè ppiiùù

ddiiffffiiccii llee aacccceettttaarree aannccoorraa llee rreessttrriizziioonnii

((aanncchhee aa lliivveelllloo mmeennttaallee)) ppeerròò èè nneecceessssaarriioo,,

uunnaa ccoossaa cchhee mmii llaasscciiaa ttrriisstteezzzzaa aaddddoossssoo èè

ii ll cclliimmaa ddii tteennssiioonnee cchhee ssii ssttaa ccrreeaannddoo..

VVeeddeennddoo iill llaattoo ppoossiittiivvoo ddeellllaa ssiittuuaazziioonnee



ppeerròò ccoonnffiiddoo nneell vvaacccciinnoo,, nneellll''aatttteessaa aannddrròò

aa ccoommpprraarree ddeell lliieevviittoo ppeerr ddiilleettttaarrmmii iinn

ccuucciinnaa..»

««UUnnaa pprrooffoonnddaa rraabbbbiiaa vveerrssoo uunn mmoonnddoo,, iinn

ppaarrttiiccoollaarree qquueelllloo ssttuuddeenntteessccoo,, cchhee ffoorrssee

mmii ssttaa lleeggggeennddoo,, cchhee nnoonn hhaa aallccuunnaa vvoogglliiaa

ddii ccoommbbaatttteerree ppeerr ddiiffeennddeerree ii pprroopprrii ddiirriittttii

eedd ii ll pprroopprriioo ffuuttuurroo ((iioo ddaall ccaannttoo mmiioo ccii hhoo

pprroovvaattoo,, mmaa ssiiaammoo uunnaa mmiinnoorraannzzaa)).. »»

((LLoorreennzzoo,, VV))

««PPeerrssoonnaallmmeennttee ssttoo vviivveennddoo qquueessttaa

sseeccoonnddaa oonnddaattaa mmoollttoo mmeegglliioo,, oo mmeennoo

ppeeggggiioo,, rriissppeettttoo aaii pprriimmii mmeessii ddeellllaa

ppaannddeemmiiaa .. MMii rreennddoo ccoonnttoo,, iinnffaattttii,, cchhee ccii

ssiiaammoo llaasscciiaattii aallllee ssppaallllee ll''iinnccuubboo ddii qquueessttaa

pprriimmaavveerraa ,, qquuaannddoo nnoonn aavveevvaammoo aallccuunnaa

cceerrtteezzzzaa ,, ee ssoonnoo aabbbbaassttaannzzaa rraassssiiccuurraattoo

ddaall ffaattttoo cchhee ssii sseennttaa ppaarrllaarree sseemmpprree ddii ppiiùù

ddii vvaacccciinnii eeffffiiccaaccii ccoonnttrroo iill vviirruuss.. SSoonnoo

sseemmpprree pprreesseennttii nneellllaa mmiiaa mmeennttee

sseennssaazziioonnii ppiiuuttttoossttoo ffoorrttii ddii mmaalliinnccoonniiaa ee

aabbbbaattttiimmeennttoo,, mmaa rriissppeettttoo aadd aallccuunnii mmeessii

ffaa rriieessccoo aa ggeessttiirree mmeegglliioo ii ppeennssiieerrii nneeggaattiivvii

ee aa eesssseerree ppiiùù ffiidduucciioossoo ssuull ffaattttoo cchhee nnoonn

mmaanncchhii ttrrooppppoo aall rriittoorrnnoo aallllaa nnoorrmmaalliittàà ..»

««OOllttrree cchhee aallllaa ssoolliittaa iinncceerrtteezzzzaa ee ppaauurraa

cchhee mmii aaccccoommppaaggnnaannoo ddaa mmeessii,, oorrmmaaii

ssoonnoo pprroopprriioo ssttuuffoo ee ssttaannccoo ee nnoonn vveeddoo

ll''oorraa cchhee ffiinniissccaa ttuuttttoo cciiòò.. SSoonnoo ppaassssaattii

ttaannttii mmeessii ee ssppeerraavvoo cchhee dduurraannttee ii mmeessii

eessttiivvii ssii ssaarreebbbbeerroo ffaattttii ddeeii ppaassssii aavvaannttii

nneellllaa rriicceerrccaa ddii uunnaa ccuurraa aall vviirruuss ee ddaa ppaarrttee

ddeell GGoovveerrnnoo.. CCiiòò ppuurrttrrooppppoo nnoonn èè ssttaattoo

ffaattttoo ee ssoonnoo ddiissppiiaacciiuuttoo ee ttrriissttee nneell ppeennssaarree

cchhee aannccoorraa ddoovvrròò aassppeettttaarree ttaannttii mmeessii

pprriimmaa ddii ppootteerr rriittoorrnnaarree aallllaa nnoorrmmaalliittàà ee aa

ppaarrtteecciippaarree aa eevveennttii ssoocciiaallii,, ccoonncceerrttii ee ttuuttttee

qquueellllee ccoossee cchhee ii rraaggaazzzzii ffaacceevvaannoo

nnoorrmmaallmmeennttee..»»

««SSoonnoo sseemmpprree mmaalliinnccoonniiccoo ppeerrcchhéé vveeddeerree ii

mmiieeii ccoommppaaggnnii nneellllaa vviittaa rreeaallee mmii

rraalllleeggrraavvaa llaa ggiioorrnnaattaa ..»»

((GGaabbrriieellee ,, II ))

««SSeennttoo cchhee cc’’èè ppiiùù ssppeerraannzzaa rriissppeettttoo aalllloo

ssccoorrssoo lloocckkddoowwnn .. SSeeccoonnddoo mmee ddoobbbbiiaammoo

ssoolloo aavveerree uunn ppoo’’ ddii ppaazziieennzzaa ppeerrcchhéé pprreessttoo

ssii rriittoorrnneerràà aallllaa nnoorrmmaalliittàà!!»
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IINNTTEERRVVIISSTTAA

IIll nnuuoovvoo ddiirriiggeennttee ssccoollaassttiiccoo

CChhrriissttiiaann MMoonnttaannaarrii
--

JJeennnnyy LLiiaann ee LLuucciiaa SSccaarrddoovvii IIIIHH
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CC oommee ssii pprreesseenntteerreebbbbee aaggllii

ssttuuddeennttii ddeell nnoossttrroo lliicceeoo??

Mi presento come una persona
appassionata a tutto ciò che riguarda la
conoscenza e il rapporto con le persone,
in particolar modo con i ragazzi della
vostra età. Visto che da quando ero
giovane ho dedicato tempo ai ragazzi,
sia facendo volontariato che
insegnando.

Quali sono le maggiori difficoltà che

ha riscontrato in questo rientro a

scuola?

Chiaramente l’elemento della novità è
al quadrato e va evolvendo di giorno in
giorno. Per esempio abbiamo dovuto
rivoluzionare le attività di
orientamento per i ragazzi di terza
media facendole online. La cosa bella è
che ho però potuto affrontare queste
novità con a fianco un gruppo di
persone composto da docenti e da alcuni
di voi ragazzi con molta voglia di
mettersi in gioco.

Quale impatto ha avuto dal suo

punto di vista l’esperienza della dad

sul modo di vivere della scuola?

A tal riguardo la mia esperienza si
riferisce alla scuola in cui ero l'anno
scorso, pertanto non so se possa
adeguarsi a quanto vissuto da voi.
L’impatto che ha avuto riguarda 3
aspetti: il primo ha costretto il mondo
della scuola a utilizzare nuovi
espedienti, ed è stata una specie di
accelerazione che ha portato a gestire

questi nuovi strumenti, quindi c’è stato
un miglioramento dal punto di vista
delle tecnologie. L’altro grosso impatto,
secondo me, è sul piano didattico perché
ha costretto sia i docenti che gli studenti
a prendere consapevolezza della
situazione quindi a cambiare ,anche se
forzatamente, al loro rapporto con la
scuola. La dad ha quindi costretto gli
studenti a vivere e ad utilizzare sempre
di più, per scopi didattici, questi
strumenti ma li ha anche chiamati ad
una nuova responsabilità per quanto
riguarda il loro rapporto con lo studio e
la partecipazione all'attività didattica. Il
terzo aspetto si è rivelato
un’opportunità, consiste nel
“costringere” in un qualche modo la
scuola ad entrare nella vita delle
famiglie. Un’altra cosa che mi viene in
mente, però in campo relazionale, è di
come spesso si dice che l’assenza di
qualcosa ti faccia capire il vero suo
valore. Forse lo stare a casa ci ha fatto
apprezzare maggiormente anche la
presenza fisica dell’altro.

Utopia, così si chiama il nostro

giornalino. Cosa le viene in mente

pensando a questa parola in

relazione alla scuola? Anche dopo gli

sviluppi recenti.

In relazione all'ambiente scolastico,mi
viene in mente una "realtà" che ,seppur
esistente, in un qualche modo
sogniamo: cioè ci fa pensare alla scuola
che vorremmo, quella che andiamo
costruendo. Legata anche agli ultimi
eventi emerge come qualcosa di
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concreto, un luogo “del già e del non
ancora”.

Giocando sempre con i titoli: il tema

di questo numero è distopia. Quali

pensieri invece le suscita questa

parola?

Mi lego a quello che ho detto nella
risposta precendente, lo vedrei un po’
come il rischio che corriamo in queste
situazioni, dove vengono a meno le
nostre sicurezze, che ci portano a
ripiegarci su noi stessi e a cedere ad una
immagine negativa di ciò che ci
circonda e che viviamo. Ciò ci porta a
guardare un po’ con sospetto l’altro nel
vedere le cose che non vanno invece di
porre l’attenzione sui tanti segni
positivi che portano ad un
miglioramento.

Tornando a parlare di lei, ha sempre

sognato di lavorare nell’ambito

scolastico?

Sì, devo dire che lavorare nell'ambito
della scuola mi è sempre piaciuto,
soprattutto insegnare, sino da quando
ero ragazzino. All'università mi sono
interessato alla Fisica subnucleare ed
infatti mi sono laureato con una tesi
sperimentale in Fisica delle particelle
elementari. Da ragazzo non avevo mai
pensato a diventare dirigente, ma strada
facendo, questo amore per la scuola mi
ha portato a lavorarci dentro con un
ruolo diverso.

Ha ancora dei bei ricordi della sua

vita da studente?

Sì, ho bellissimi ricordi di quando ero
studente, soprattutto dei 5 anni di liceo.
Come esperienze, i compagni e gli
insegnanti, il fatto di andare a scuola mi
piaceva proprio. Era un ambiente nel
quale mi trovavo bene.

Da ex studente, che consigli darebbe

a noi e ai nostri compagni per

affrontare al meglio questi anni?

Innanzitutto consiglierei proprio di
affrontare ogni giornata con tantissima
curiosità, con gli occhi spalancati e le
orecchie ben aperte,proprio per cogliere
ed apprendere quanto più potete
dall'esperienza che state vivendo. Un
altro consiglio che mi sento di dare è
quello di mettersi continuamente in
gioco di fronte a cose nuove e a tutte le
sfide che ci vengono poste, senza avere
timore di sbagliare, per vedere quali
sono le potenzialità che avete dentro. Il
terzo consiglio è quello legato allo stato
d’animo del vivere. Nonostante le
difficoltà che ognuno incontra ogni
giorno, vi inviterei ad affrontarle con la
leggerezza concessa dal fatto che ogni
giorno è nuovo, che tutto è nuovamente
in gioco,vi consiglio pertanto di viverlo
sempre con il sorriso.
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PP rriimmaa ddii ccoommiinncciiaarree vvoorrrreessttee

pprreesseennttaarrvvii??

GGiiaann AAnnddrreeaa RRoossssii IIVV HH ee MMaarrttiinnaa

DDaallll ’’AArraa IIVV CC

GGrreettaa bbrriiee ee RRiiccccaarrddoo PPaarrii VVAA

IINNTTEERRVVIISSTTAA

II nnuuoovvii rraapppprreesseennttaannttii

dd''ssiittiittuuttoo

EElleennaa BBoollooggnniinnii IIVVEE
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CCoommee vvii ttrroovvaattee ttrraa ddii vvooii?? VVii ssiieettee

sseennttiittii ffiinn ddaa ssuubbiittoo iinn ssiinnttoonniiaa oo cc’’èè

qquuaallccoossaa ssuu ccuuii ssiieettee iinn ddiissaaccccoorrddoo??

CCii ssiiaammoo ttrroovvaattii ffiinn ddaa ssuubbiittoo bbeennee ttrraa ddii

nnooii ,, aabbbbiiaammoo ttuuttttii vvoogglliiaa ddii llaavvoorraarree ee

ffaarree qquueelllloo ppeerr ccuuii ssiiaammoo ssttaattii eelleettttii ..

CCoossaa vvii hhaa ssppiinnttoo aa ccaannddiiddaarrvvii iinn

qquueessttoo mmoommeennttoo ccoossìì ppaarrttiiccoollaarree??

GGiiaann AAnnddrreeaa:: LLaa vvoolloonnttàà ddii ppootteerr aavveerree

vvooccee iinn ccaappiittoolloo ee qquueellllaa ddii ccoollmmaarree llaa

ddiissttaannzzaa ttrraa rraapppprreesseennttaannttii ee ssttuuddeennttii

MMaarrttiinnaa:: IInn pprriimmoo lluuooggoo iill mmiioo ccaarraatttteerree

ee llaa vvoogglliiaa ddii rraapppprreesseennttaarree llaa ssccuuoollaa,,

aaggeennddoo iinn pprriimmaa ppeerrssoonnaa ee ppootteennddoo

ppaarrtteecciippaarree aattttiivvaammeennttee.. GGiiàà ddaaii mmiieeii

pprriimmii aannnnii aallll ’’EEiinnsstteeiinn aavveevvoo sseemmpprree

aassppiirraattoo aa ccaannddiiddaarrmmii ee qquueessttoo

mmoommeennttoo mmii hhaa ssppiinnttoo aa ffaarrlloo ddii ppiiùù..

GGrreettaa:: SSoopprraattttuuttttoo vveeddoo llaa ccaannddiiddaattuurraa

ccoommee uunnaa ssffiiddaa ppeerrssoonnaallee,, mmaa iinn

ppaarrttiiccoollaarree

qquueesstt ’’ aannnnoo aanncchhee ccoommee ll ’’ ooppppoorrttuunniittàà ddii

ppoorrttaarree sseerriieettàà ee ccoommppeetteennzzaa iinn uunn

rruuoolloo cchhee nneeggllii uullttiimmii aannnnii èè ssttaattoo

ssccrreeddiittaattoo..

RRiiccccaarrddoo:: èè ssttaattoo iill mmoommeennttoo iinn sséé cchhee

mmii hhaa ssppiinnttoo aa ffaarrlloo.. SSiiccuurraammeennttee

bbiissooggnnaavvaa ddaarree uunnaa mmaarrcciiaa iinn ppiiùù llaa

ssccuuoollaa ee aavveevvoo vvoogglliiaa ddii iimmppeeggnnaarrmmii aall

mmaassssiimmoo ppeerr ccaammbbiiaarree llee ccoossee iinn mmeegglliioo

aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeellllaa vviittaa ssccoollaassttiiccaa

DDaa ssttuuddeennttii ccoossaa ccrreeddeettee aannddrreebbbbee

ccaammbbiiaattoo nneellllaa nnoossttrraa ssccuuoollaa ee ddaa

rraapppprreesseennttaannttii ccoommee ppeennssaattee ddii

ffaarrlloo??

CCoommee pprriimmaa ccoossaa,, bbiissooggnnaa ddiissttaaccccaarrssii

ddaallllee pprrooppoossttee ddeeggllii aannnnii ssccoorrssii ,,

ooffffrreennddoo aaggllii ssttuuddeennttii ooppppoorrttuunniittàà ddii

ccrreesscciittaa ee mmaattuurraazziioonnee,, aaffffrroonnttaattoo

aarrggoommeennttii ,, ppeerr eesseemmppiioo,, ddii ssoocciiaalliittàà..

ÈÈ iimmppoorrttaannttee rraaggggiiuunnggeerree uunnaa mmaaggggiioorree

cchhiiaarreezzzzaa ee ddiiaallooggoo ttrraa rraapppprreesseennttaannttii ee

ssttuuddeennttii .. IInn sseeccoonnddoo lluuooggoo aanncchhee

ttrraassppaarreennzzaa,, ccoonnccrreetteezzzzaa eedd

oorrggaanniizzzzaazziioonnee,, qquuaalliittàà cchhee nneeggllii uullttiimmii

tteemmppii nnoonn ssoonnoo ssttaattee mmeessssee iinn pprraattiiccaa..

NNeecceessssaarriioo èè aanncchhee ccaammbbiiaarree ii ll rraappppoorrttoo

ttrraa ssttuuddeennttii ee pprrooffeessssoorrii ,, rriipprreennddeennddoo

aanncchhee iill vveerroo ssiiggnniiffiiccaattoo ddeellllaa ssccuuoollaa

ccoommee lluuooggoo ddii iinnccoonnttrroo ttrraa rraaggaazzzzii ,,

ccrreeaannddoo uunnaa ccoommuunniittàà ppiiùù uunniittaa ttrraa ggllii

ssttuuddeennttii sstteessssii ,, iinntteerraaggeennddoo ll ’’uunnoo ccoonn

ll ’’ aallttrroo..

QQuuaall èè sseeccoonnddoo vvooii iill rruuoolloo ddeeii

rraapppprreesseennttaannttii iinn uunn mmoommeennttoo ccoommee

qquueessttoo??

GGiiaann AAnnddrreeaa:: PPeerr mmee ii rraapppprreesseennttaannttii

ssoonnoo llaa vveerraa vvooccee ddii ttuuttttii ggllii ssttuuddeennttii ,, ii

mmeeddiiaattoorrii ttrraa qquueessttii ee llaa ccoommppoonneennttee

aadduullttaa ddeellllaa ssccuuoollaa,, ssppeecciiaallmmeennttee iinn

qquueessttaa ssiittuuaazziioonnee,, iinn ccuuii ddeevvoonnoo

mmaanntteenneerree ll ’’uunniittàà ee ggllii eeqquuiill iibbrrii ddeellllaa

ssccuuoollaa iinn pprreesseennzzaa,, qquuaannddoo ttuuttttoo èè

mmoollttoo ppiiùù ddiissppeerrssiivvoo.. SSoonnoo mmoollttoo

ccoonntteennttoo,, qquuiinnddii ,, ddii eesssseerree ssttaattoo eelleettttoo

aassssiieemmee aadd aallttrree ppeerrssoonnee ccoonnssaappeevvoollii ddii

qquueessttaa rreessppoonnssaabbiill iittàà..

MMaarrttiinnaa:: SSee nnoorrmmaallmmeennttee ii

rraapppprreesseennttaannttii ssoonnoo vviissttii ccoommee ppuunnttii ddii

rriiffeerriimmeennttoo,, llaa ccoossaa vvaallee aannccoorraa ddii ppiiùù

qquueesstt ’’ aannnnoo:: ii ll lloorroo rruuoolloo,, ffoonnddaammeennttaallee,,

èè qquueelllloo ddii ccoommuunniiccaarree iinnffoorrmmaazziioonnii iinn

mmooddoo cchhiiaarroo ee pprreecciissoo..

GGrreettaa:: II rraapppprreesseennttaannttii ppeerr lloorroo sstteessssaa

ddeeffiinniizziioonnee ddeevvoonnoo rraapppprreesseennttaarree ggllii
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ssttuuddeennttii ,, ccoonn ccuuii ii ll ccoonnttaattttoo ddiirreettttoo,,

ccoommee ggiiàà ddeettttoo ddaa MMaarrttiinnaa ee GGiiaann

AAnnddrreeaa,, èè ccrruucciiaallee .. UUnn ccoonnttaattttoo cchhee ssii èè

mmaanniiffeessttaattoo ffiinn ddaa ssuubbiittoo ccoonn llaa

pprrooppaaggaannddaa ccllaassssee ppeerr ccllaassssee,, uunnaa ddeellllee

ccoonnsseegguueennzzee ppoossiittiivvee ddii qquueessttoo

mmoommeennttoo,, aassssiieemmee aallll ’’ iimmppoossssiibbiill iittàà ddii

oorrggaanniizzzzaarree ffeessttee dd’’ iissttiittuuttoo cchhee hhaa

ssppiinnttoo ggllii ssttuuddeennttii aa ccoonncceennttrraarrssii ssuu

aallttrrii aassppeettttii ddeeii pprrooggrraammmmii eelleettttoorraallii ..

RRiiccccaarrddoo:: SSeeccoonnddoo mmee iill rruuoolloo iinn sséé ddeell

rraapppprreesseennttaannttee èè mmoollttoo iimmppoorrttaannttee ee iinn

uunn mmoommeennttoo ccoommee qquueessttoo ccrreeddoo cchhee llee

nnoossttrree rreessppoonnssaabbiill iittàà ssiiaannoo mmaaggggiioorrii ,,

ppeerrcchhéé ddoobbbbiiaammoo mmaanntteenneerree ttuuttttii ggllii

iimmppeeggnnii pprreessii ee llee pprroommeessssee ffaattttee sseennzzaa

ppootteerr iinntteerraaggiirree ccoonn ggllii ssttuuddeennttii ..

QQuuiinnddii ccoommee ssttaattee vviivveennddoo qquueessttoo

mmoommeennttoo?? ssiiaa ddaa ssttuuddeennttii cchhee ccoommee

rraapppprreesseennttaannttii

DDaa ssttuuddeennttii èè ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee ddiiffffiiccii llee ee

aannggoosscciiaannttee,, ssoopprraattttuuttttoo ppeerr qquueellll ii cchhee

ppooii ddoovvrraannnnoo aaffffrroonnttaarree llaa mmaattuurriittàà..

CCaappiiaammoo ssoolloo oorraa ll ’’ iimmppoorrttaannzzaa ee ccoossaa

vvuuooll ddiirree aannddaarree aa ssccuuoollaa :: ssee pprriimmaa ssii

ddaavvaa ppeerr ssccoonnttaattaa oorraa nnoonn èè ppiiùù ccoossìì ..

DDaa rraapppprreesseennttaannttii iinnvveeccee ssii cceerrccaa ddii

rreessttaarree ppoossiittiivvii .. LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee èè

eeffffiiccaaccee aanncchhee ssee ccii ssii ddoovvrràà lliimmiittaarree ppeerr

oorraa ee rriinnuunncciiaarree aa qquuaallcchhee pprrooggeettttoo..

AAvveettee aavvuuttoo ll’’ooppppoorrttuunniittàà ddii ppaarrllaarree

ccoonn iill pprreessiiddee?? CCoommee vvii èè sseemmbbrraattoo??

II ll pprreessiiddee èè sseemmbbrraattoo mmoollttoo ddiissppoonniibbiillee

aadd aassccoollttaarrccii ,, pprreecciissoo ee ccoommppeetteennttee nneell

ssuuoo llaavvoorroo..

QQuuaall èè iill vvoossttrroo mmoottttoo ee ppeerrcchhéé

pprroopprriioo qquueelllloo??

MMaarrttiinnaa ee GGiiaann AAnnddrreeaa:: ““FFaaii llaa

ddiiffffeerreennzzaa iinn uunn aannnnoo ddiiffffeerreennttee”” èè ii ll

nnoossttrroo mmoottttoo,, cchhee ssoottttoolliinneeaa llaa

ssiittuuaazziioonnee ppaarrttiiccoollaarree cchhee ssttiiaammoo

vviivveennddoo..

GGrreettaa ee RRiiccccaarrddoo:: PPeerr nnooii ““PPeerr aassppeerraa aadd

aassttrraa”” ddiimmoossttrraa cchhee aanncchhee iinn uunn

mmoommeennttoo ddiiffffiiccii llee ssii ppuuòò pprroodduurrrree

qquuaallccoossaa ddii ppoossiittiivvoo,, ee aanncchhee mmiigglliioorree

ddeeggllii aannnnii ssccoorrssii ..

AAbbbbiiaammoo lleettttoo llee vvoossttrree pprrooppoossttee ee

iimmmmaaggiinniiaammoo cchhee oorraa ccoommee oorraa ssaarràà

aannccoorraa ppiiùù ddiiffffiicciillee mmeetttteerrllee iinn aattttoo

ccoonn llaa ddiiddaattttiiccaa 110000%%,, ssoopprraattttuuttttoo

ppeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa llee aasssseemmbblleeee..

CCoommee ppeennssaattee ddii pprroosseegguuiirree?? CC’’èè

qquuaallccoossaa cchhee cceerrcchheerreettee ddii ssaallvvaarree aa

ttuuttttii ccoossttii??

PPeerr mmoollttee ccoossee,, ccoommee ppeerr eesseemmppiioo ppeerr ii

ddiibbaattttiittii ,, aassppeettttoo ffoonnddaammeennttaallee ddeellllaa

ll iissttaa ddii MMaarrttiinnaa ee GGiiaann AAnnddrreeaa,, ssii

aassppeetttteerràà uunn aauussppiiccaabbiillee rriieennttrroo aa

ssccuuoollaa.. PPeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa iinnvveeccee llee

aasssseemmbblleeee,, aall lloo sstteessssoo mmooddoo ddeeii

ccoonnccoorrssii ,, vveerrrraannnnoo ffaattttee aa ddiissttaannzzaa,,

eesscclluuddeennddoo qquueellllee ccoonn rreellaattoorrii ddii

mmaaggggiioorree iimmppoorrttaannzzaa cchhee ssii ssppeerraa ddii

ppootteerree ffaarree iinn pprreesseennzzaa..

PPeerr mmoollttee aattttiivviittàà,, ccoommee aadd eesseemmppiioo ii

ddiibbaattttiittii ,, aassppeetttteerreemmoo iill rriieennttrroo aa ssccuuoollaa,,

cchhee ssppeerriiaammoo ppoossssaa aavvvveenniirree pprreessttoo.. PPeerr

qquuaannttoo rriigguuaarrddaa iinnvveeccee llee aasssseemmbblleeee,,

aall lloo sstteessssoo mmooddoo ddeeii ccoonnccoorrssii ,, vveerrrraannnnoo

ssvvoollttee aa ddiissttaannzzaa,, ttrraannnnee qquueellllee ccoonn

rreellaattoorrii ddii mmaaggggiioorree iimmppoorrttaannzzaa,, cchhee

cceerrcchheerreemmoo ddii tteenneerree iinn pprreesseennzzaa..
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QQuuaall èè iill vvoossttrroo ppuunnttoo ddii ffoorrzzaa??

PPeerr nnooii ssoonnoo ffoonnddaammeennttaallii ii ddiibbaattttiittii ,, llee

aasssseemmbblleeee ee ii ll mmaaggggiioorr ccoonnttaattttoo ttrraa

ssttuuddeennttii ee rraapppprreesseennttaannttii .. UUnnaa nnuuoovvaa

pprrooppoossttaa èè llaa ““BBaannccaa ddeell tteemmppoo”” ccoonn llaa

qquuaallee uunnoo ssttuuddeennttee ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee

bbrraavvoo iinn uunnaa mmaatteerriiaa,, mmeettttee aa

ddiissppoossiizziioonnee ddeellllee oorree dduurraannttee llee qquuaallii

cceerrccaa ddii aaiiuuttaarrnnee uunn aallttrroo cchhee iinnvveeccee hhaa

ppiiùù ddiiffffiiccoollttàà,, ffaavvoorreennddoo iill ccoonnffrroonnttoo ttrraa

rraaggaazzzzii ddii ddiivveerrssee ccllaassssii eedd eettàà..

CCoommee tteemmaa ddii qquueessttoo nnuummeerroo

aabbbbiiaammoo sscceellttoo ddii ggiiooccaarree ssuullllee

ppaarroollee UUTTOOPPIIAA ee DDIISSTTOOPPIIAA.. PPeerr

qquuaannttoo rriigguuaarrddaa iill ffuuttuurroo ccoommee

ppeennssaattee cchhee ppoossssaa eesssseerree qquueelllloo ddeellllaa

ssccuuoollaa,, ppiiùù uuttooppiiccoo ((nneell sseennssoo ddii uunnaa

ssccuuoollaa cchhee ssaappppiiaa eessttrraarrrree ddaa uunn

ppeerriiooddoo ddii ddiiffffiiccoollttàà ddeellllee iiddeeee ppeerr

rriillaanncciiaarrssii)) oo ppiiùù ddiissttooppiiccoo??

GGiiaann AAnnddrreeaa:: DDaall ppuunnttoo ddii vviissttaa ddeeggllii

ssttuuddeennttii ssaarràà uunn ffuuttuurroo ppiiùù uuttooppiiccoo ccoonn

uunnaa mmaaggggiioorree ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa

ddeellll ’’ iimmppoorrttaannzzaa ddii aatttteennddeerree llee lleezziioonnii

iinn pprreesseennzzaa,, iinntteerraaggeennddoo ccoonn ccoommppaaggnnii

ee pprrooffeessssoorrii .. IInnvveeccee ii pprrooffeessssoorrii ee llaa

ssccuuoollaa iinn ggeenneerraallee,, aa ccaauussaa

ddeellll ’’ aarrrreettrraatteezzzzaa ddeell ssiisstteemmaa ssccoollaassttiiccoo,,

hhaannnnoo ttrroovvaattoo ee ttrroovveerraannnnoo mmoollttee

ddiiffffiiccoollttàà nneellll ’’ iinntteeggrraarree llee nnuuoovvee

tteeccnnoollooggiiee ddiiddaattttiicchhee,, ee qquuiinnddii ppeerr

qquueessttoo ssii pprroossppeettttaa ppeerr lloorroo uunn ffuuttuurroo

ppiiùù ddiissttooppiiccoo..

MMaarrttiinnaa:: DDooppoo qquueessttaa ssiittuuaazziioonnee ssiiaa

pprrooffeessssoorrii cchhee ssttuuddeennttii aavvrraannnnoo

ssiiccuurraammeennttee vvoogglliiaa ddii rriissccaattttoo oo

ccoommuunnqquuee ddii sseegguuiirree ddeellllee nnuuoovvee

mmeettooddoollooggiiee cchhee iinncclluuddaannoo uunn mmaaggggiioorree

uuttii ll iizzzzoo ddii tteeccnnoollooggiiee cchhee,, ccoommee

aabbbbiiaammoo iimmppaarraattoo,, ppoossssoonnoo bbeenniissssiimmoo

eesssseerree iinntteeggrraattee ccoonn llaa ddiiddaattttiiccaa

ssccoollaassttiiccaa..

GGrreettaa:: QQuueessttaa ssiittuuaazziioonnee hhaa eevviiddeennzziiaattoo

vvaarrii pprroobblleemmii ddeellllaa ssccuuoollaa iittaalliiaannaa cchhee

aavveevvoo ggiiàà rriissccoonnttrraattoo nnoottaannddoo llee

ddiiffffeerreennzzee rriissppeettttoo aall BBeellggiioo,, ddoovvee hhoo

ttrraassccoorrssoo iill mmiioo aannnnoo aallll ’’ eesstteerroo iinn

qquuaarrttaa.. ssaarreebbbbeerroo nneecceessssaarrii ddeeii

ccaammbbiiaammeennttii mmaa nnooii rraaggaazzzzii ssiiaammoo

ttrrooppppoo ppaassssiivvii ee nneessssuunnoo ssii ssttaa

mmuuoovveennddoo ppeerr mmiigglliioorraarree llee ccoossee..

RRiiccccaarrddoo:: HHoo ppaauurraa cchhee iill nnoossttrroo ffuuttuurroo

ssccoollaassttiiccoo ssaarràà ddiissttooppiiccoo ee ppeerr qquueessttoo

ssppeerroo vveerraammeennttee cchhee ssii ppoossssaa aattttuuaarree uunn

ccaammbbiiaammeennttoo.. CCoonnddiivviiddoo ppiieennaammeennttee

qquueelllloo cchhee hhaa ddeettttoo GGrreettaa rriigguuaarrddoo aall

ffaattttoo cchhee ssiiaammoo mmoollttoo ppaassssiivvii ,, ee

aaggggiiuunnggoo cchhee nnooii lloo ssiiaammoo nnoonn ssoolloo

rriigguuaarrddoo llaa ssccuuoollaa mmaa aanncchhee nneeii

ccoonnffrroonnttii ddii aallttrree pprroobblleemmaattiicchhee cchhee

aannddrreebbbbeerroo ccaammbbiiaattee ..
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II nn CCiinnaa,, ii ll PPaarrttiittoo CCoommuunniissttaa hhaa

eerreeddiittaattoo uunnaa lluunnggaa sseerriiee ddii

ttrraaddiizziioonnii ,, ttrraa ccuuii llaa ccoonncceezziioonnee cchhee

ll ’’ aappppaarraattoo ssttaattaallee ssiiaa rreessppoonnssaabbiillee nnoonn

ssoolloo ddeellllaa ddeecciissiioonnee oo ddeellllaa ssttiippuullaazziioonnee

ddeellllee lleeggggii ,, mmaa aanncchhee ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee

mmoorraallee ee ccoommppoorrttaammeennttaallee

ddeellll ’’ iinnddiivviidduuoo..

MMOONNDDOO

IIll nnuuoovvoo ssiisstteemmaa

""CCrreeddiittoo--ssoocciiaallee""
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LLaa lleeggiissllaazziioonnee rraapppprreesseennttaa qquuiinnddii uunnoo

ssttrruummeennttoo cchhee,, ppllaassmmaannddoo ee

mmooddeellllaannddoo ll ’’ eettiiccaa ddeeii cciittttaaddiinnii ,, sseerrvvaa aa

ggaarraannttiirree llaa ppiiùù ttoottaallee ppaaccee ee ll ’’ aarrmmoonniiaa

ssoocciiaallee rraaggggiiuunnggiibbiillee ..

AA qquueessttaa ddiimmeennssiioonnee ccuullttuurraallee ((ddii

nnaattuurraallee bbiissooggnnoo ddii ccoonnttrroollllaarree ee

ddoommiinnaarree)) sseemmbbrraa aaffffiiaannccaarrssii uunnaa

pprraattiiccaa ee ppeennssaattaa ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee

((ttrraappeellaannttee ddaallllee ddiicchhiiaarraazziioonnii uuffffiicciiaallii

rrii llaasscciiaattee ddaa PPeecchhiinnoo)) :: qquueellllaa ddii

rriissppoonnddeerree aa pprroobblleemmii eennddeemmiiccii ddeellllaa

rreeaallttàà ssoocciiaallee eedd eeccoonnoommiiccaa cciinneessee ddii

ddiiffffiiccii llee ttrraacccciiaabbiill iittàà,, ccoommee

ccoommppoorrttaammeennttii ffrraauuddoolleennttii nneeggllii

ssccaammbbii eeccoonnoommiiccii ,, ccoorrrruuzziioonnee ee

nneegglliiggeennzzaa pprrooffeessssiioonnaallee ((ssppeessssoo

llaammeennttaattii ddaaggllii ssttrraanniieerrii cchhee ccoonndduuccoonnoo

aaffffaarrii nneell PPaaeessee)) cchhee iinnttrraallcciiaannoo iill

rreeggoollaarree aannddaammeennttoo ddeellll ’’ eeccoonnoommiiaa,,

rreennddeennddoollaa mmeennoo ssiiccuurraa aaggllii oocccchhii ddii

ccoonnssuummaattoorrii ee iinnvveessttiittoorrii .. LLaa ssoolluuzziioonnee

ssaarreebbbbee qquuiinnddii ddii ttrraacccciiaarree qquueessttii

ccoommppoorrttaammeennttii ee vvaalluuttaarrll ii aattttrraavveerrssoo

uunnaa ccoonncceezziioonnee ddii ddeetteerrrreennttii ee iinncceennttiivvii ..

II ll ssiisstteemmaa ppeerr llaa ssiiccuurreezzzzaa ee ii ll ccoonnttrroolllloo

iinn CCiinnaa hhaa rraaggggiiuunnttoo uunn lliivveelllloo ttaallee,, cchhee

aallllee ppeerrssoonnee ssoonnoo aassssoocciiaattii ddeeii ppuunnttii

rreeggoollaattii iinn bbaassee aallllee pprroopprriiee aazziioonnii :: "" ii ll

ssiisstteemmaa ccrreeddiittoo ssoocciiaallee"" ..

LL’’ iiddeeaa ddii ffoonnddoo eerraa qquueellllaa ddii ccrreeaarree uunn

ssiisstteemmaa ddii ssaannzziioonnii ee rriiccoommppeennssee,, ddoovvee

llaa ccoonnffoorrmmiittàà aallllaa lleeggggee,, ll ’’ aaffffiiddaabbiill iittàà

ccrreeddiittiizziiaa,, llaa bbuuoonnaa ccoonnddoottttaa ee llee

pprreessttaazziioonnii ppoossiittiivvee ssoocciiaallii ffoosssseerroo

pprreemmiiaattee,, ee llee mmaannccaannzzee oo ttrraassggrreessssiioonnii

ppuunniittee ..

DDaall 220011 55 ppeerróó,, iinn CCiinnaa,, èè ssttaattoo iinnttrrooddoottttoo

uunn pprrooggrraammmmaa ppeerr ccllaassssiiffiiccaarree llaa

rreeppuuttaazziioonnee ddeeii pprroopprrii cciittttaaddiinnii

aattttrraavveerrssoo llaa rraaccccoollttaa ddii pprrooffoonnddii ddaattii

iinnddiivviidduuaallii ..

TTaallee ssiisstteemmaa hhaa ppeerr bbaassee llaa tteeccnnoollooggiiaa ee

uunn eessttrreemmoo uussoo ddii eessssaa..

NNeell ccoonnccrreettoo,, ii ll SSiisstteemmaa ddii CCrreeddiittoo

ssoocciiaallee aappppaarreenntteemmeennttee nnoonn sseemmbbrraa

eesssseerree uunn aappppaarraattoo cceennttrraalliizzzzaattoo,, mmaa uunn

iinnssiieemmee ddii ppiiaattttaaffoorrmmee iinn ccuuii vveennggoonnoo

iimmmmaaggaazzzziinnaattee iinnffoorrmmaazziioonnii ddii

ccaarraatttteerree ffiinnaannzziiaarriioo ccoommee eessttrraattttii

ccoonnttoo,, ttaassssee,, pprreessttiittii ,, ee ttrraannssaazziioonnii

ppeerrssoonnaallii .. CCiióó cchhee mmoollttii iiggnnoorraannoo,, ppeerróó,,

èè cchhee ssiiaannoo rreeggiissttrraattii ddaattii pprriivvaattii ccoommee

ll '' ooccccuuppaazziioonnee,, ll '' iissttrruuzziioonnee,, llaa ffeeddiinnaa

ppeennaallee,, ee aaddddiirriittttuurraa ii ssiittii ffrreeqquueennttaattii ee

ll '' uuttii ll iizzzzoo ddeeii ssoocciiaall .. AAllllaa lloorroo

rreeaalliizzzzaazziioonnee ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo ggoovveerrnnii

llooccaallii ,, aaggeennzziiee ggoovveerrnnaattiivvee ee ccoolloossssii

iinndduussttrriiaallii ccoommee ""BBaaiidduu"" ee ""AAlliibbaabbaa"" ((cchhee

hhaa ccoollllaabboorraattoo ppeerrssiinnoo ccrreeaannddoo ddeellllee

pprroopprriiee bbaanncchhee ddaattii ,, ccoommee iill ""SSeessaammee

CCrreeddiitt"" ee ii ll ""TTeenncceenntt CCrreeddiitt"" )) ..

DDiivveennttaannddoo mmaaggggiioorreennnnee,, ssii oottttiieennee uunn

ppuunntteeggggiioo mmaassssiimmoo ddii 11000000 ppuunnttii ,, ee

ccoommppiieerree bbuuoonnee oo ccaattttiivvee aazziioonnii ,, nnee ffaarràà

rriicceevveerree oo ppeerrddeerree aallttrrii ..

CCiióó cchhee ppiiùù sseemmbbrraa eesssseerree aassssuurrddoo,, ppeerróó,,

èè cchhee ppeerrddeennddoo ppuunnttii nnoonn ssii ppeerrddee uunn

nnuummeerroo,, mmaa ii pprriivviilleeggii ppiiùù ccoommuunnii ee

sseemmpplliiccii ..

ÈÈ uunn ssiisstteemmaa aa ttrraappppoollaa,, ppeerrcchhéé uunnaa

vvoollttaa cchhee ccii ssii éé ddeennttrroo,, nnoonn ccii ssii ppuuóó

rriibbeellllaarree,, ppeerrcchhéé cciióó ccoommppoorrtteerreebbbbee

rriinnuunncciiaarree aadd uunnaa ggrraannddee qquuaannttiittàà ddii

pprriivviilleeggii ..

SSee ssii ddoonnaa iill ssaanngguuee oo ssii ffaa ddeell
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vvoolloonnttaarriiaattoo ii ppuunnttii ccrreesscceerraannnnoo ccoommee

ppuurree ssee ccii ssii ccoommppoorrttaa sseeccoonnddoo ii ddeettttaammii

ddeell ppaarrttiittoo.. AAnncchhee ii ccoommppoorrttaammeennttii ssuuii

ssoocciiaall ,, cchhee ccoommee aabbbbiiaammoo ddeettttoo,, ssoonnoo

ccoonnttrroollllaattii ddaall GGoovveerrnnoo,, ppoossssoonnoo

iinnfflluueennzzaarree ii ll SSiisstteemmaa ee nnoonn ssoolloo ddii cchhii

ccoommmmeettttee qquueessttee vviioollaazziioonnii ,, mmaa aanncchhee

ssee qquueessttee vviioollaazziioonnii ssoonnoo ccoommmmeessssee ddaa

aammiiccii ..

II ll ffaattttoo ppiiùù iinnqquuiieettaannttee,, iinnffaattttii ,,

qquuaannttoommeennoo ppeerr ii ll mmoonnddoo oocccciiddeennttaallee

ccoonn rriiffeerriimmeennttii iiddeeoollooggiiccoo--ccuullttuurraallii

ccoommpplleettaammeennttee ddiivveerrssii ,, èè cchhee cchhii

ffrreeqquueennttaa ppeerrssoonnee cchhee hhaannnnoo uunn rraattiinngg

ssoocciiaallee bbaassssoo ppoottrreebbbbee vveeddeerrssii rriidduurrrree

aanncchhee iill pprroopprriioo..

TTrraa ll '' aallttrroo,, ggllii iinnddiivviidduuii iinnddiiccaattii ddaall

ssiisstteemmaa ccoommee ddii "" ccaattttiivvoo

ccoommppoorrttaammeennttoo"" ,, vveennggoonnoo iinnsseerriittee nneellllaa

""bbllaacckklliisstt"" ,, ppootteennddoo ssuubbiirree -- ee

cceerrttaammeennttee ssuubbeennddoo-- ppeenniitteennzzee cchhee

ppoossssoonnoo aappppaarreenntteemmeennttee sseemmbbrraarree

bbaannaallii ((ccoommee ddiivviieettoo ddii vvoolloo,,

rraalllleennttaammeennttoo ddeellllaa ccoonnnneessssiioonnee

iinntteerrnneett oo aaddddiirriittttuurraa ttoottaallee pprriivvaazziioonnee

ddii eessssaa,, iimmppoossssiibbiill iittàà ddii pprreennoottaarree hhootteell

ee ppeerrssiinnoo nneeggaazziioonnee ddeellllaa ppoossssiibbiill iittàà ddii

ooccccuuppaarree llaavvoorrii ddii aallttoo pprreessttiiggiioo)) ,, ee

ddiiffffiiccii llmmeennttee ppootteennddoo uusscciirree ddaall

pprreeggiiuuddiizziioo ddeellllaa ssttiimmaa ccoonn llaa qquuaallee

ssoonnoo ssttaattii eessaammiinnaattii ..

LL’’oobbiieettttiivvoo uullttiimmoo ddeell ggoovveerrnnoo cciinneessee èè

qquueelllloo ddeellllaa ccrreeaazziioonnee ddii uunn ddaattaabbaassee

nnaazziioonnaallee uunniiccoo,, iinn ccuuii ffaarr ccoonnfflluuiirree ddaattii

ddii aazziieennddee ee cciittttaaddiinnii ddeellllaa CCiinnaa..

DDaattaabbaassee cchhee,, uunnaa vvoollttaa ootttteennuuttii ttuuttttii ii

ddaattii ddiissppoonniibbiill ii ,, rreessttiittuuiirràà uunn ppuunntteeggggiioo

rriiccaavvaattoo ddaa uunnaa sseerriiee ddii iinnddiiccaattoorrii ,,

iinntteerraazziioonnii ,, ccoommppoorrttaammeennttii ee ccaallccoollii

aallggoorriittmmiiccii ..

SSii ttrraattttaa ssoossttaannzziiaallmmeennttee ddii uunnaa

ccllaassssiiffiiccaa nnaazziioonnaallee cchhee ppoottrràà rreessttiittuuiirree

ii ll rraattiinngg ssoocciiaallee ddii ppeerrssoonnee eedd eennttiittàà cchhee

vviivvoonnoo eedd aaggiissccoonnoo nneell tteerrrriittoorriioo ddeellllaa

RReeppuubbbblliiccaa PPooppoollaarree..

LL'' iinntteennttoo èè qquueelllloo ddii ccoonndduurrrree llaa ssoocciieettàà

vveerrssoo ccoommppoorrttaammeennttii vviirrttuuoossii ee qquuiinnddii

ddii ccrreeaarree llaa ssoocciieettàà ""ppeerrffeettttaa"" ..

SSeeccoonnddoo llee ll iinneeee gguuiiddaa ppuubbbblliiccaattee ppeerr llaa

pprriimmaa vvoollttaa nneell 22001144,, ii ll ggoovveerrnnoo mmiirraavvaa

aa mmeetttteerree iinn pprraattiiccaa ll ’’ aammbbiizziioossaa

eesstteennssiioonnee ddii qquueessttoo ssiisstteemmaa ssuu ttuuttttoo iill

tteerrrriittoorriioo cciinneessee ppeerr llaa ffiinnee ddeell 22002200..

LLoo ssvviilluuppppoo iinnaatttteessoo ddeell CCOOVVIIDD--11 99,,

ppeerròò,, hhaa iinntteerrrroottttoo llee nnoorrmmaallii aattttiivviittàà,,

ssccoonnvvoollggeennddoo ccoossìì aanncchhee llee rreeggoollee

ssttaannddaarrdd ddeell ssiisstteemmaa ddeell ccrreeddiittoo..

NNoonnoossttaannttee llee pprroocceedduurree llaavvoorraattiivvee

rreeggoollaarrii ssiiaannoo ssttaattee mmooddiiffiiccaattee ccoonn

ll '' eeppiiddeemmiiaa iinn ccoorrssoo,, llaa llooggiiccaa ddii bbaassee

rriimmaannee sseemmpprree uugguuaallmmeennttee vvaalliiddaa:: ii

cciittttaaddiinnii cciinneessii iinnfflleessssiibbiill ii ee ccoonnffoorrmmii,,

bbeenneeffiicceerraannnnoo ddeell ffaattttoo ddii nnoonn eesssseerree

ppuunniittii ppeerr ii ll bbuuoonn ccoommppoorrttaammeennttoo

tteennuuttoo iinn oosssseerrvvaannzzaa ddeell PPaarrttiittoo

CCoommuunniissttaa,, ee ssaannzziioonnaattee aasspprraammeennttee

ppeerr uunn ccoommppoorrttaammeennttoo iinnddiisscciipplliinnaattoo,,

aannttiiccoonnffoorrmmiissttaa oo aalltteerrnnaattiivvoo..
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LL ’’ aacccceessssoo aallllee iinnffoorrmmaazziioonnii iinn eeppooccaa

aattttuuaallee aavvvviieennee aattttrraavveerrssoo uunnaa

pplluurraalliittàà ddii mmeeddiiaa,, ddaa qquueellll ii ttrraaddiizziioonnaallii

aa qquueellll ii mmooddeerrnnii ;; vviivviiaammoo iinnffaattttii

nneellll ’’ eerraa ddeellllaa ccoommuunniiccaazziioonnee ddiiggiittaallee

cchhee,, ppeerr eeffffeettttoo ddeeii ssoocciiaall nneettwwoorrkk,,

ggeenneerraa uunnaa mmoollee ddii nnoottiizziiee sseennzzaa

pprreecceeddeennttii .. SSoolloo aallccuunnii aannnnii ffaa iinn ppoocchhii

aavvrreebbbbeerroo ttuuttttaavviiaa pprreevviissttoo llaa ddiillaaggaannttee

ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee ggeenneerraattaa ddaa uunn uussoo

iimmpprroopprriioo ee ddiissttoorrttoo ddeeii nnuuoovvii mmeeddiiaa..

QQuueellllaa cchhee iinniizziiaallmmeennttee eerraa ccoonnssiiddeerraattaa

““ iinnffoorrmmaattiioonn aaggee”” ssttaa pprrooggrreessssiivvaammeennttee

ddiivveennttaannddoo llaa ““ddiissiinnffoorrmmaattiioonn aaggee”” ,, ccoonn

iimmppaattttii nneeggaattiivvii ssuullllaa ssoocciieettàà,, cchhee ssppeessssoo

aalltteerraannoo llee ssaannee rreellaazziioonnii ttrraa iinnddiivviidduuii

II ll ddiillaaggaarree ddeellllaa ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee ssii ssttaa

aacccceennttuuaannddoo iinn mmooddoo vviissttoossoo nneell ccoorrssoo

ddeellll ’’ aattttuuaallee ppaannddeemmiiaa,, iinn uunnaa ffaassee

ssttoorriiccaa iinn ccuuii llaa ffiidduucciiaa nneellllaa sscciieennzzaa ee

nneellllee iissttiittuuzziioonnii èè ppiiùù cchhee mmaaii

nneecceessssaarriiaa..

LLee tteeoorriiee ccoommpplloottttiissttee iinn aammbbiittoo

mmeeddiiccoo--sscciieennttiiffiiccoo ssoonnoo sseemmpprree ssttaattee

pprreesseennttii mmaa eerraannoo,, ffiinnoo aa ppooccoo tteemmppoo ffaa,,

nnoorrmmaallmmeennttee iiggnnoorraattee ppuurr eesssseennddoo

ccaauussaa ddii eevveennttii mmeerriitteevvoollii ddii aatttteennzziioonnee::

iinn aallccuunnii ssttaattii ,, aadd eesseemmppiioo,, llaa ddiiffffuussiioonnee

ddii tteeoorriiee ccoonnttrroo ii vvaacccciinnii èè ssttaattaa ccaauussaa

ddeellllaa rriiccoommppaarrssaa ddii iinnffeezziioonnii ee ddeecceessssii

ddoovvuuttii aa mmaallaattttiiee rriitteennuuttee ddeebbeellllaattee;;

iinnoollttrree,, iinn ppaaeessii nneeii qquuaallii èè aallttaammeennttee

rraaddiiccaattaa llaa mmeennttaalliittàà aannttiivvaacccciinniissttaa,,

ccoommee NNiiggeerriiaa ee PPaakkiissttaann,, ssoonnoo ffrreeqquueennttii

aatttteennttaattii ccoonnttrroo cclliinniicchhee ppeerr vvaacccciinnii ..

LLee tteeoorriiee ccoossppiirraazziioonniissttee nnoorrmmaallmmeennttee

ssoonnoo ggeenneerraattee ddaa ggrruuppppii oo ssiinnggoollii

iinnddiivviidduuii ffoorrtteemmeennttee ccoonnvviinnttii ddeellllee

pprroopprriiee iiddeeee ee ddoottaattii ddii ccaarriissmmaa ee

ccaappaacciittàà ppeerrssuuaassiivvaa ttaallii ddaa aattttiirraarree

ll ’’ iinntteerreessssee ddii mmoollttiissssiimmii ““aaddeeppttii”” ,, llaa

mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeeii qquuaallii aall llaa rriicceerrccaa ddii

uunnaa ssppiieeggaazziioonnee aalltteerrnnaattiivvaa ddeellllaa rreeaallttàà,,

mmeennttrree aallttrrii ,, ssppiinnttii ddaa iinntteerreessssii

ppeerrssoonnaallii ,, vvii aaddeerriissccoonnoo ppeerr mmoottiivvii

eeccoonnoommiiccii ee ssppeeccuullaattiivvii .. QQuueessttaa

ttiippoollooggiiaa ddii ccoossppiirraazziioonniissmmoo hhaa

aalliimmeennttaattoo llaa ddiiffffuussiioonnee aa mmaacccchhiiaa

dd’’oolliioo ddeell mmoovviimmeennttoo nneeggaazziioonniissttaa

rreellaattiivvoo aall CCOOVVIIDD--11 99..

AAnnaalliizzzzaannddoo llee tteessttiimmoonniiaannzzee rraaccccoollttee

iinn ooccccaassiioonnee ddeeii rreecceennttii eevveennttii ddii

pprrootteessttaa ddii mmaattrriiccee nneeggaazziioonniissttaa,, rriissuullttaa

qquuaassii sseemmpprree aasssseennttee uunn ““ iiddeeaallee””

ccoommuunnee,, mmeennttrree èè eevviiddeennttee llaa

ccoommpprreesseennzzaa ddii ssvvaarriiaattee ee ddiiffffeerreennttii

SSCCIIEENNZZAA

IInnffooddeemmiiaa,, nneeggaazziioonniissmmoo ee

ffaakkee nneewwss

AAlleessssaannddrroo CChhiiaarraaddiiaa IIVVEE
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ccoonnvviinnzziioonnii ,, ffiinnaalliizzzzaattee pprriinncciippaallmmeennttee

aa ccoonntteessttaarree llee iissttiittuuzziioonnii ppoolliittiicchhee ee

ssaanniittaarriiee nnoonncchhéé ii ppuunnttii ddii vviissttaa ddii

ffiigguurree ccuullttuurraallmmeennttee ee ssoocciiaallmmeennttee

aauuttoorreevvoollii ;; ccii ssii ttrroovvaa qquuiinnddii ddii ffrroonnttee aa

ccoonntteessttaazziioonnii bbaassaattee ssuu iinntteerrpprreettaazziioonnii

eerrrraattee oo ddiissttoorrttee ddeellllaa rreeaallttàà.. UUnn

eeppiissooddiioo cchhee ppuuòò cchhiiaarraammeennttee

ddeessccrriivveerree ii ll ccoonncceettttoo rriigguuaarrddaa iill

ppeennssiieerroo ddii BBiill ll GGaatteess iinn tteemmaa ddii

vvaacccciinnaazziioonnii :: iinn uunn TTEEDD TTaallkk ddeell 22001100 iill

ffii llaannttrrooppoo ssttaattuunniitteennssee ccoonnssiiddeerròò ii

vvaacccciinnii uunn mmeettooddoo vvaalliiddoo ppeerr

ccoonnttrroollllaarree llaa ssoovvrraappppooppoollaazziioonnee;;

ddiimmoossttrròò iinnffaattttii ,, ccoonn ddaattii ssttaattiissttiiccii ,, llaa

ccoorrrreellaazziioonnee ttrraa bbaassssaa mmoorrttaalliittàà

iinnffaannttii llee ,, ffaavvoorriittaa ddaa ccaammppaaggnnee ddii

vvaacccciinnaazziioonnee,, ee bbaassssoo nnuummeerroo ddii ffiiggllii

ddeessiiddeerraattii .. AAllccuunnii aannttiivvaacccciinniissttii hhaannnnoo

ccoollttoo ll ’’ ooccccaassiioonnee ppeerr ddiissttoorrcceerree ee

ssttrruummeennttaalliizzzzaarree ii ll mmeessssaaggggiioo ddii BBiill ll

GGaatteess ,, ttrraassffoorrmmaannddoolloo iinn uunnaa ssoorrttaa ddii

pprrooccllaammaa ffiinnaalliizzzzaattoo aa ccoonnssiiddeerraarree ii ll

vvaacccciinnoo uunn ““mmeettooddoo ddii sstteerrii ll iizzzzaazziioonnee”” ,,

ggeenneerraannddoo ppeerrttaannttoo ffaallssee

aarrggoommeennttaazziioonnii aammpplliiffiiccaattee ddaa uunnaa

rraappiiddaa ee iinnccoonnttrroollllaattaa ddiiffffuussiioonnee

aattttrraavveerrssoo ii ssoocciiaall nneettwwoorrkk.. LLaa vviicceennddaa

aappppeennaa ddeessccrriittttaa èè uunn eesseemmppiioo ddii

ccrreeaazziioonnee ee ddiiffffuussiioonnee ddii uunnaa tteeoorriiaa

ccoommpplloottttiissttaa,, ssppeessssoo ccaauussaa ddii sseerrii ddaannnnii

aallllaa ssoocciieettàà..

LLaa ddiiffffuussiioonnee ddii qquueessttee tteeoorriiee èè

ddiivveennttaattaa ccoossìì aallllaarrmmaannttee ddaa iinndduurrrree

mmoollttee iissttiittuuzziioonnii aadd aassssuummeerree

pprroovvvveeddiimmeennttii ppeerr ccoonnttrraassttaarrllee :: aadd

eesseemmppiioo,, nneeii ssiittii wweebb ddeellll ’’UUnniioonnee

EEuurrooppeeaa ee ddeellll ’’UUNNEESSCCOO ssoonnoo pprreesseennttii

aappppoossiittee ee ddeettttaagglliiaattee sseezziioonnii ddeeddiiccaattee

aallllaa lloottttaa ccoonnttrroo llaa ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee..

DDaa uunnaa ppaarrttee ssii rriicchhiieeddee uunn iinntteerrvveennttoo

ddeecciissoo ppeerr ssccoonnffiiggggeerree llaa ccrreeaazziioonnee ee llaa

ddiiffffuussiioonnee ddeellllee ffaakkee nneewwss,, ddaallll ’’ aallttrraa ssii

iinnvviittaannoo ii ssoosstteenniittoorrii ddeellllaa vveerriittàà aadd

aaddoottttaarree uunn’’ eeffffiiccaaccee ssttrraatteeggiiaa

ccoommuunniiccaattiivvaa iinn ooccccaassiioonnee ddii uunn

ddiibbaattttiittoo ccoonn uunn ““ddiissiinnffoorrmmaattoorree”” :: nnoonn

lliimmiittaarrssii aa ccoonnttrraassttaarree llaa tteeoorriiaa eerrrraattaa

mmaa vvaalloorriizzzzaarree qquueellllaa vveerraa,, ccoonncceennttrraarrssii

ssuullllaa tteeoorriiaa ccoorrrreettttaa,, nnoonn cciittaarree ee qquuiinnddii

iiggnnoorraarree llaa tteeoorriiaa ccoossppiirraazziioonniissttaa,,

uuttii ll iizzzzaarree ddaattii ee ssttaattiissttiicchhee pprroovveenniieennttii

ddaa ffoonnttii aaccccrreeddiittaattee,, eevveennttuuaallmmeennttee

ccooiinnvvoollggeerree ccoossppiirraazziioonniissttii ““ppeennttiittii”” ,,

aappppeellllaarrssii qquuiinnddii aall ppeennssiieerroo rraazziioonnaallee ..

LL’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee MMoonnddiiaallee ddeellllaa SSaanniittàà

hhaa eesspprreessssaammeennttee ddeennuunncciiaattoo ii ppeerriiccoollii

lleeggaattii aall ll ’’ iinnffooddeemmiiaa ((ddiiffffuussiioonnee iinnvvaassiivvaa

ddeellllaa ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee,, ddeellllee tteeoorriiee

ccoommpplloottttiissttee ee ddeellllee ffaakkee nneewwss)) ccoonn

ll ’’ oobbiieettttiivvoo ddii sseennssiibbiill iizzzzaarree ll ’’ iinntteerraa

ppooppoollaazziioonnee mmoonnddiiaallee aa ccoonnttrraassttaarrnnee ggllii

eeffffeettttii ppeerriiccoolloossii ,, aa vvoollttee iinnccoonnttrroollllaabbiill ii

ee ddeevvaassttaannttii ,, iinn uunn mmoommeennttoo ssttoorriiccoo

ccrruucciiaallee ppeerr ll ’’ iinntteerraa uummaanniittàà..

ÈÈ qquuiinnddii aauussppiiccaabbiillee uunnaa sseemmpprree ppiiùù

aaddeegguuaattaa eedd eeqquuiill iibbrraattaa iinnffoorrmmaazziioonnee

ddaa ppaarrttee ddeellllee ffoonnttii uuffffiicciiaallii ee

ll ’’ aaffffiinnaammeennttoo ddeellllaa nnoossttrraa ccaappaacciittàà ddii

rriiccoonnoosscceerree llaa qquuaalliittàà ddeeii mmeessssaaggggii ee

rreennddeerree mmeerriitteevvoollii ddii aatttteennzziioonnee ee

ccoonnddiivviissiioonnee eesscclluussiivvaammeennttee qquueellll ii vveerrii ..
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LL aa ffeeddee nneell pprrooggrreessssoo,, iinnccrroollllaabbiillee ,,

ffeerrmmaa,, ddeecciissaa,, ssee nnoonn ddiissppeerraattaa.. UUnn

sseennttiimmeennttoo cchhee ddii ffaattttoo aaccccoommuunnaa ttuuttttaa

ll '' uummaanniittàà iinn qquueessttoo mmoommeennttoo,, iinn aatttteessaa

ddii uunn vvaacccciinnoo cchhee ppoossssaa lliibbeerraarrllaa ddaall

ppeessoo oorrmmaaii iinnssoosstteenniibbiillee ddeellllaa

ppaannddeemmiiaa.. LLaa sscciieennzzaa ee llaa tteeccnniiccaa,, ccoommee

sseemmpprree nneellllaa ssttoorriiaa,, ttrroovveerraannnnoo uunnaa

ssoolluuzziioonnee ee ccii ppeerrmmeetttteerraannnnoo ddii aannddaarree

aavvaannttii ,, ddii pprroosseegguuiirree ssuullll '' iinnffiinniittaa vviiaa

ddeelllloo ssvviilluuppppoo ddeellllaa nnoossttrraa cciivviillttàà,, oollttrree

ooggnnii ll iimmiittee cchhee llaa nnaattuurraa sseemmbbrraa oorraa

aappppaarreenntteemmeennttee iimmppoorrccii .. OOllttrree ii ll nnoossttrroo

ppiiaanneettaa,, oollttrree ii ccoonnffiinnii ddeell nnoossttrroo sscciibbiillee ,,

oollttrree llaa mmoorrttee..

MMaa ssee nnoonn ffoossssee sseemmpprree ee ppeerr ffoorrzzaa

ccoossìì??

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE

SSnnoowwppiieerrcceerr,, oovvvveerroo

ssuullllaa hhyybbrriiss ddeell pprrooggrreessssoo

AAllbbeerrttoo ZZaagghhiinnii IIVVEE
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GGiiàà nneell sseeccoolloo ssccoorrssoo iill pprrooddoottttoo ddeelllloo

ssttuuddiioo ddeellllaa sscciissssiioonnee ddeellll '' aattoommoo,, cchhee

ppuurr hhaa ppeerrmmeessssoo uunn ggrraannddiissssiimmoo

aavvaannzzaammeennttoo ddeellllee nnoossttrree ccoonnoosscceennzzee,, ee

llaa ccrreeaazziioonnee ddii uunnaa tteeccnnoollooggiiaa

eenneerrggeettiiccaa eessttrreemmaammeennttee eeffffiicciieennttee

((nnoonnoossttaannttee ii ttaannttii pprroobblleemmii ccoollllaatteerraallii )) ,,

aavveevvaa ggeenneerraattoo ll '' oorrddiiggnnoo nneettttaammeennttee

ppiiùù ppootteennttee ee tteerrrriibbiillee mmaaii rreeaalliizzzzaattoo -- ee

ppuurrttrrooppppoo iimmppiieeggaattoo -- ddaallll '' uuoommoo,,

uunn'' aarrmmaa iinn ggrraaddoo ddii ccaauussaarree uunnaa

ddeevvaassttaazziioonnee mmaaii vviissttaa,, ccoonn uunn

ppootteennzziiaallee bbeellll iiccoo ddiiffffiiccii llmmeennttee

qquuaannttiiffiiccaabbiillee ,, ee ccoossìì iinnccrriinnaattoo llaa

aassssoolluuttaa ddeevvoozziioonnee ddeellll '' uuoommoo aall mmiittoo

ddeell pprrooggrreessssoo,, cchhee nneeii pprreecceeddeennttii dduuee

sseeccoollii aavveevvaa iimmpprreessssoo uunnaa ddeecciissaa

aacccceelleerraazziioonnee aallllaa ssuuaa aasscceessaa aa ssppeecciiee

ddoommiinnaannttee ddeell ppiiaanneettaa..

""SSoonnoo ddiivveennttaattoo MMoorrttee,, ii ll ddiissttrruuttttoorree ddii

mmoonnddii"" ,, ddiissssee ii ll ffiissiiccoo RRoobbeerrtt

OOppppeennhheeiimmeerr,, aa ccaappoo ddeell PPrrooggeettttoo

MMaannhhaattttaann,, ddooppoo ll '' eesspplloossiioonnee ddeellllaa

pprriimmaa bboommbbaa nnuucclleeaarree,, ii ll ccoossiiddddeettttoo

TTrriinniittyy TTeesstt ddeell 11 66 LLuugglliioo 11 994455 ,, aadd aappppeennaa

ppoocchhee sseettttiimmaannee ddaalllloo ssggaanncciioo ddii LLiittttllee

bbooyy ee FFaatt MMaann ssuullllee cciittttàà ggiiaappppoonneessii ddii

HHiirroosshhiimmaa ee NNaaggaassaakkii ,, cchhee aavvrreebbbbeerroo

ddeeffiinniittiivvaammeennttee sseeggnnaattoo ll '' iinniizziioo ddeellll '' EErraa

AAttoommiiccaa,, dduurraannttee llaa qquuaallee ssaarreebbbbee ssttaattaa

iinn sseegguuiittoo iinnvveennttaattaa ee ccoossttrruuiittaa llaa

BBoommbbaa HH,, bbaassaattaa ssuullllaa ffuussiioonnee

tteerrmmoonnuucclleeaarree ddeeii nnuucclleeii ddii iiddrrooggeennoo,, iinn

ggrraaddoo ddii ll iibbeerraarree uunn qquuaannttiittaattiivvoo

eenneerrggeettiiccoo ssuuppeerriioorree ddii ttrree oorrddiinnii ddii

ggrraannddeezzzzaa aa qquueelllloo ddeeggllii oorrddiiggnnii aa

uurraanniioo oo pplluuttoonniioo..

II ll pprrooggrreessssoo aavveevvaa ccoonnddoottttoo ll ’’uuoommoo ffiinn

llìì ,, aa iimmbbrriigglliiaarree llee ffoorrzzee ffoonnddaammeennttaallii

ddeellll '' uunniivveerrssoo,, ppiieeggaannddoo iill ppootteerree ddeeggllii

aattoommii,, lloo sstteessssoo aallllaa bbaassee ddeeggllii aassttrrii

sseennzzaa ccuuii nnoonn ppoottrreebbbbee eessiisstteerree llaa vviittaa,,

ppeerr uussaarrlloo ccoonnttrroo llaa vviittaa sstteessssaa..

IInn uunn cceelleebbrree rraaccccoonnttoo,, ssccrriittttoo dduurraannttee

ggllii aannnnii ppiiùù ccaallddii ddeellllaa GGuueerrrraa FFrreeddddaa,,

ddoovvee iill ppeerriiccoolloo ddii uunn'' eessttiinnzziioonnee

ddeellll '' iinntteerraa uummaanniittàà aa ccaauussaa ddii uunnoo

ssccoonnttrroo nnuucclleeaarree ppaarreevvaa rreeaallee,, ee

iinnttiittoollaattoo RRaazzzzaa ddii ddeeffiicciieennttii ,, uunn

ggrraannddiissssiimmoo ddeellllaa ffaannttaasscciieennzzaa,, II ssaaaacc

AAssiimmoovv,, ccrriittiiccaavvaa ccoonn uunnaa ttaagglliieennttee

iirroonniiaa,, ttrraammiittee lloo ssgguuaarrddoo ddii eennttiittàà

aalliieennee ssuuppeerriioorrii ,, ll '' oottttuussiittàà,, ee ffoorrssee aanncchhee

llaa ssuuppeerrbbiiaa ddeellll '' uuoommoo cchhee,, eesssseennddoo

ggiiuunnttoo aall ppootteerree ddii uussaarree ll '' eenneerrggiiaa ddeeii

nnuucclleeii aattoommiiccii ,, aannzziicchhéé iimmppiieeggaarrllaa ppeerr

ccoolloonniizzzzaarree nnuuoovvii mmoonnddii llaa uussaavvaa

ccoonnttrroo ssee sstteessssoo,, ccoonndduucceennddoossii

aallll '' aannnniieennttaammeennttoo..

OOggggiiggiioorrnnoo,, aa ppiiùù ddii ttrreenntt’’ aannnnii ddaallllaa ffiinnee

ddeellllaa GGuueerrrraa FFrreeddddaa,, nnoonnoossttaannttee vvii

ssiiaannoo ssppeessssoo ssccoonnttrrii -- ddii ddiivveerrssaa nnaattuurraa --

ttrraa ii ttaannttii ppaaeessii ddeetteennttoorrii ddii oorrddiiggnnii

aattoommiiccii ((UUSSAA,, RRuussssiiaa,, CCoorreeaa ddeell NNoorrdd,,

mmaa aanncchhee CCiinnaa,, IInnddiiaa ee PPaakkiissttaann)) ,,

ll ’’ aappooccaalliissssee nnuucclleeaarree nnoonn èè ppiiùù

ccoonnssiiddeerraattaa llaa mmaaggggiioorree mmiinnaacccciiaa

eessiisstteennzziiaallee ppeerr llaa ssppeecciiee uummaannaa..

TTuuttttaavviiaa,, ii ll cceelleebbrree DDoooommssddaayy CClloocckk,,

ll ’’ iippootteettiiccoo oorroollooggiioo cchhee sseeggnnaa llaa

ddiissttaannzzaa ddaallllaa ccaattaassttrrooffiiccaa mmeezzzzaannoottttee,,

ssttaabbiill iittoo ppeerriiooddiiccaammeennttee ddaaggllii sscciieennzziiaattii

ddeellllaa BBuulllleettiinn ooff AAttoommiicc SScciieennttiissttss

ddeellll ’’UUnniivveerrssiittàà ddii CChhiiccaaggoo ffiinn ddaall 11 994477,,

nneeggllii uullttiimmii aannnnii ssii èè aavvvviicciinnaattoo sseemmpprree

ddii ppiiùù aallll ’’ oorraa ffaattiiddiiccaa,, ffiinnoo aadd aarrrriivvaarree
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aaggllii aattttuuaallii 110000 sseeccoonnddii ,, ll iivveelllloo mmaaii

rraaggggiiuunnttoo nneellllaa ssuuaa ssttoorriiaa,, nneeppppuurree

nneeggllii aannnnii ppiiùù ccaallddii ddeellllaa CCoorrssaa aaggllii

AArrmmaammeennttii ..

PPeerrcchhèè?? CCoommee bbeenn ssppiieeggaattoo nneellll ’’ uullttiimmoo

rraappppoorrttoo,, ppuubbbblliiccaattoo iill 2233 GGeennnnaaiioo ddii

qquueesstt ’’ aannnnoo,, cciiòò èè ddoovvuuttoo aall pprreesseennttaarrssii

ddii nnuuoovvii ppeerriiccoollii ppeerr llaa ssoopprraavvvviivveennzzaa

ddeellll ’’ uummaanniittàà oo qquuaannttoommeennoo ddeellllaa cciivviillttàà ::

ddaall 22000077,, iinnffaattttii ,, ll ’’OOrroollooggiioo nnoonn ttiieennee

ppiiùù ccoonnttoo ssoolloo ddeellllaa mmiinnaacccciiaa nnuucclleeaarree,,

mmaa aanncchhee ddii ooggnnii aallttrroo ffeennoommeennoo aavveennttee

llaa ppoossssiibbiill iittàà ddii aarrrreeccaarree ddaannnnii

iirrrreeppaarraabbiill ii aall llaa nnoossttrraa ssppeecciiee oo ssoocciieettàà..

TTrraa qquueessttii ffiigguurraannoo iinnnnaannzziittuuttttoo ii

ccaammbbiiaammeennttii ccll iimmaattiiccii ,, ccoonnssiiddeerraattii

ddaallll ’’ aauuttoorreevvoollee ccoommiittaattoo ddeell DDoooommssddaayy

CClloocckk ((ccuuii ccoollllaabboorraannoo,, ddiirreettttaammeennttee oo

ttrraammiittee ii ll ccoossiiddddeettttoo BBooaarrdd ooff ssppoonnssoorrss ,,

bbeenn 11 33 pprreemmii NNoobbeell)) aall llaa ppaarrii rriissppeettttoo

aallll ’’ aappooccaalliissssee nnuucclleeaarree,, mmaa aanncchhee

ll ’’ eennoorrmmee ddiiffffuussiioonnee ddii tteeccnnoollooggiiee

iinnffoorrmmaattiicchhee ee ddii iinntteell ll iiggeennzzaa aarrttiiffiicciiaallee,,

oo lloo ssvviilluuppppoo ddii tteeccnniicchhee ddii

mmaanniippoollaazziioonnee ggeenneettiiccaa,, cchhee ssee oorriieennttaattii

iinn mmooddoo eerrrraattoo ppoottrreebbbbeerroo ccoonndduurrrree aa

eeffffeettttii ddeevvaassttaannttii ..

IInn ffoonnddoo,, ssii ttrraattttaa sseemmpprree ddii pprrooddoottttii ddeell

pprrooggrreessssoo uummaannoo.. AAnncchhee iill ccll iimmaattee

cchhaannggee,, rriigguuaarrddoo aall qquuaallee èè ccrreesscciiuuttaa

eennoorrmmeemmeennttee llaa ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa

ddeellll ’’ ooppiinniioonnee ppuubbbblliiccaa nneeggllii uullttiimmii aannnnii ,,

aallttrroo nnoonn èè cchhee uunnaa ccoonnsseegguueennzzaa ddeell

nnoossttrroo ssvviilluuppppoo tteeccnniiccoo ee ssoocciiaallee ..

II ll ssuurrrriissccaallddaammeennttoo gglloobbaallee,, ccoonn ttuuttttee llee

ssuuee tteerrrriibbiill ii ccoonnsseegguueennzzee cchhee ssttiiaammoo

iinniizziiaannddoo aa ssppeerriimmeennttaarree iinn mmooddoo

sseemmpprree ppiiùù eevviiddeennttee nneeggllii uullttiimmii aannnnii ,, èè

ccaauussaattoo,, ccoommee bbeenn ssaappppiiaammoo ddaa

ddeecceennnnii ,, ddaallllee eemmiissssiioonnii ddii ggaass sseerrrraa,, iinn

ppaarrttiiccoollaarree ddiioossssiiddoo ddii ccaarrbboonniioo,,

ggeenneerraattee pprriinncciippaallmmeennttee ddaall ccoonnssuummoo

ddii ccoommbbuussttiibbiill ii ffoossssii ll ii .. CCoommbbuussttiibbiill ii

ffoossssii ll ii ssuuii qquuaallii ssii ssoonnoo ffoonnddaattee llee dduuee

RRiivvoolluuzziioonnii IInndduussttrriiaallii ,, ee ppooii llaa GGrraannddee

AAcccceelleerraazziioonnee ddeell ddooppoogguueerrrraa,, cchhee

hhaannnnoo ppeerrmmeessssoo aallll ’’HHoommoo SSaappiieennss ddii

ccoommppiieerree,, ggrraazziiee aadd uunn’’ aasscceessaa tteeccnniiccaa,,

ssoocciiaallee ee ddeemmooggrraaffiiccaa rraappiiddiissssiimmaa,, ii ll

bbaallzzoo ddeecciissiivvoo ppeerr aassssuurrggeerree aall rruuoolloo ddii

vveerraa ssppeecciiee ddoommiinnaannttee ddeell ppiiaanneettaa

TTeerrrraa..

GGllii eeffffeettttii ddeellll ’’ iinntteerrvveennttoo uummaannoo ssuuii

cciiccll ii ee ii ssiisstteemmii ddeellllaa nnaattuurraa,, ttuuttttaavviiaa,,

nnoonn hhaannnnoo iinniizziiaattoo aa pprreesseennttaarrssii ssoolloo

nneeggllii uullttiimmii aannnnii ,, ddeecceennnnii ,, oo sseeccoollii :: ffiinn

ddaallll ’’ aaccqquuiissiizziioonnee ddeellllaa sseeddeennttaarriieettàà,, cchhee

aavvrreebbbbee ppoossttoo llee bbaassii ppeerr llaa nnaasscciittaa ddeellllaa

cciivviillttàà,, ii nnoossttrrii aanntteennaattii iinniizziiaarroonnoo aa

llaasscciiaarree uunn’’ iimmpprroonnttaa iinnddeelleebbiillee ssuull

ppiiaanneettaa,, ccoonn llee pprriimmee mmooddiiffiicchhee ddeell

ppaaeessaaggggiioo ee lloo ssffrruuttttaammeennttoo ddeeii cciiccll ii

nnaattuurraallii ttrraammiittee ll ’’ aaggrriiccoollttuurraa ee

ll ’’ aall lleevvaammeennttoo,, cchhee eebbbbeerroo ggiiàà

uunn’’ iinnfflluueennzzaa ssuullllaa ccoonncceennttrraazziioonnee ddii ggaass

sseerrrraa nneellll ’’ aattmmoossffeerraa;; sseennzzaa ccoonnttaarree cchhee

ggiiàà aallllaa ffiinnee ddeellll ’’ uullttiimmaa ggllaacciiaazziioonnee,,

sseeccoonnddoo ddiivveerrssii ssttuuddii ,, aall llaa ddiiffffuussiioonnee

ddeellllaa nnoossttrraa ssppeecciiee ssaarreebbbbee ccoorrrriissppoossttaa

uunn’’ eessttiinnzziioonnee ddii mmaassssaa ddeellllaa ccoossiiddddeettttaa

mmeeggaaffaauunnaa..

MMoollttii ssttuuddiioossii ,, qquuiinnddii ,, ssoonnoo pprrooppeennssii aa

ccoonnssiiddeerraarree llaa nnaasscciittaa ddeellll ’’ aaggrriiccoollttuurraa

ccoommee ppuunnttoo dd’’ iinniizziioo ddeellll ’’AAnnttrrooppoocceennee

(( lleetttteerraallmmeennttee ““EEttàà ddeellll ’’ uuoommoo”” )) ,, oovvvveerroo

uunnaa ppoossssiibbiillee ddeeffiinniizziioonnee ddeell ppeerriiooddoo

ddeellllaa ssttoorriiaa ddeell ppiiaanneettaa iinn ccuuii ccii

ttrroovveerreemmmmoo oorraa,, aall mmoommeennttoo aannccoorraa
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ssoottttooppoossttaa aall vvaagglliioo ddeellllaa CCoommmmiissssiioonnee

IInntteerrnnaazziioonnaallee ddii SSttrraattiiggrraaffiiaa,, cchhee

iinnddiicchheerreebbbbee iinn mmooddoo iinneeqquuiivvooccaabbiillee llaa

cceennttrraalliittàà ddeellllaa ssppeecciiee uummaannaa nneeii

ccaammbbiiaammeennttii aavvvveennuuttii nneellll ’’ aammbbiieennttee

tteerrrreessttrree.. MMaa vvii ssoonnoo aanncchhee aallttrree iippootteessii ,,

cchhee ggooddoonnoo aanncchhee ddii mmaaggggiioorr ccoonnsseennssoo,,

ccoommee qquueellllaa,, aavvaannzzaattaa ddaaggllii ssttuuddiioossii

MMaarrkk MMaasslliinn ddeellll ’’UUnniivveerrssiittyy CCoolllleeggee ddii

LLoonnddrraa ee SSiimmoonn LL.. LLeewwiiss ddeellll ’’UUnniivveerrssiittàà

ddii LLeeeeddss,, cchhee ppoonnee iill ““ cchhiiooddoo dd’’oorroo””

ggeeoollooggiiccoo iinnttoorrnnoo aaii pprriimmii sseeccoollii ddooppoo llaa

ssccooppeerrttaa ddeellll ’’AAmmeerriiccaa ((ppiiùù pprreecciissaammeennttee

nneell 11 661100,, iinn ccoorrrriissppoonnddeennzzaa ddeell

ccoossiiddddeettttoo OOrrbbiiss ssppiikkee,, oovvvveerroo uunn ppiiccccoo

nneeggaattiivvoo ddeellllaa qquuaannttiittàà ddii CCOO22 iinn

aattmmoossffeerraa,, sseegguuiittoo ppooii ddaa uunnaa ccrreesscciittaa

iinniinntteerrrroottttaa ffiinnoo aadd ooggggii )) ,, iinn ccuuii

iinnnnaannzziittuuttttoo vvii ffuu uunnaa bbrreevvee mmaa

ssoossttaannzziiaallee ddiimmiinnuuzziioonnee ddeellllee eemmiissssiioonnii

ddii ggaass sseerrrraa aa ccaauussaa ddeellllaa mmoorriiaa ddii

aabbiittaannttii ddeell NNuuoovvoo MMoonnddoo,, mmaa

ssoopprraattttuuttttoo ssii vveerriiffiiccaarroonnoo ccaammbbiiaammeennttii

rraaddiiccaallii ddaall ppuunnttoo ddii vviissttaa bbiioollooggiiccoo,,

ccoommee iill ccoossiiddddeettttoo ““ssccaammbbiioo

ccoolloommbbiiaannoo”” ee ll ’’ iinniizziioo ddeellllaa ccaacccciiaa ddii

mmeeggaaffaauunnaa mmaarriinnaa ssuu vvaassttaa ssccaallaa,, ee

aanncchhee ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo,, ccoonn llaa nnaasscciittaa

ddeell pprriimmoo ssiisstteemmaa ccaappiittaalliissttiiccoo

mmeerrccaannttii llee ,, cchhee ssii ssaarreebbbbee ppooii

ttrraassffoorrmmaattoo iinn qquueelllloo iinndduussttrriiaallee ..

VVii ssoonnoo ppooii aallttrrii mmoommeennttii ccoonnssiiddeerraattii

ccoommee ppoossssiibbiill ii ppuunnttii ddii ssvvoollttaa,, ccoommee aadd

eesseemmppiioo llaa ggiiàà cciittaattaa RRiivvoolluuzziioonnee

IInndduussttrriiaallee,, cchhee ppeerròò èè ddiiffffiiccii llee

ddeetteerrmmiinnaarree ccoonnvveennzziioonnaallmmeennttee ccoommee

ccaammbbiiaammeennttoo ddrraassttiiccoo,, eesssseennddoo ssttaattoo uunn

pprroocceessssoo eessppoonneennzziiaallee mmaa ggrraadduuaallee,, ee ii ll

11 996644,, aannnnoo ddeell ppiiccccoo ssttoorriiccoo ddii ffaalllloouutt

rraaddiiooaattttiivvoo ssuu ssccaallaa mmoonnddiiaallee

((ccoorrrriissppoonnddeennttee aall pprriimmoo ttrraattttaattoo ddii

mmeessssaa aall bbaannddoo ddeeii tteesstt ddii ssuuppeerrffiicciiee)) ,,

cchhee ccii rriippoorrttaa aannccoorraa aallllaa bboommbbaa

aattoommiiccaa,, ee ppeerròò èè ssttaattoo ccrriittiiccaattoo aa ccaauussaa

ddeellllaa bbrreevvee eemmiivviittaa ((ssuu ssccaallaa ggeeoollooggiiccaa))

ddii bbuuoonnaa ppaarrttee ddeeggllii iissoottooppii rrii lleevvaattii ..

LL’’uuoommoo,, qquuiinnddii ,, ppuuòò eesssseerree ccoonnssiiddeerraattoo

uunnaa vveerraa ee pprroopprriiaa ffoorrzzaa ddeellllaa nnaattuurraa,, iinn

ggrraaddoo ddii iimmpprriimmeerree ccaammbbiiaammeennttii

ddeecciissiivvii aall ccoorrssoo ddeellllaa ssttoorriiaa ddeell ppiiaanneettaa::

ii ll ccaammbbiiaammeennttoo cclliimmaattiiccoo,, iinnffaattttii ,, ffiinn

ddaallllee pprriimmee mmiinniimmee vvaarriiaazziioonnii ccoonn

ll ’’ aavvvveennttoo ddii aaggrriiccoollttuurraa ee aalllleevvaammeennttoo,,

hhaa ddeetteerrmmiinnaattoo uunnaa mmooddiiffiiccaa ddeell cciicclloo

ggllaacciiaallee-- iinntteerrggllaacciiaallee cchhee nnoorrmmaallmmeennttee

eerraa sseegguuiittoo ddaall ccll iimmaa tteerrrreessttrree.. CCii

ttrroovviiaammoo oorraa iinn uunn iinntteerrggllaacciiaallee mmoollttoo

ppiiùù pprroolluunnggaattoo,, ee ssoopprraattttuuttttoo ppiiùù ccaallddoo,,

ccoonn ttuuttttoo cciiòò cchhee qquueessttoo ppuuòò

ccoommppoorrttaarree..

CCoommee ffaarree aa rriissoollvveerree llaa ccrriissii ccll iimmaattiiccaa??

DDii ffaattttoo,, ccoommee ssaallvvaarree llaa nnoossttrraa ssppeecciiee??

DDoommaannddaa ddaa uunn mmiill iioonnee ddii ddoollllaarrii ,, aannzzii

ddaa cciiffrree mmoollttoo ppiiùù aallttee,, ccoommee qquueellllee cchhee

nneeii tteemmppii rreecceennttii sseemmpprree ppiiùù iinnvveessttiittoorrii ,,

ttrraa ccuuii aanncchhee BBiill ll GGaatteess ,, hhaannnnoo ddeecciissoo ddii

uuttii ll iizzzzaarree ppeerr ssoosstteenneerree pprrooggeettttii

eemmeerrggeennttii nneell ccaammppoo ddeellll ’’ iinnggeeggnneerriiaa

ccll iimmaattiiccaa ((GGeeooeennggiinneeeerriinngg,, ddaa nnoonn

ttrraadduurrrree ccoonn ggeeooiinnggeeggnneerriiaa,, cchhee iinnddiiccaa

iinnvveeccee uunnaa bbrraannccaa ddeellll ’’ iinnggeeggnneerriiaa lleeggaattaa

aallllaa ggeeoollooggiiaa)) ,, vviissttaa ddaa mmoollttii ccoommee llaa

vveerraa,, uunniiccaa ssoolluuzziioonnee ppoossssiibbiillee .. DDii ccoossaa

ssii ttrraattttaa??

FFoonnddaammeennttaallmmeennttee,, ccoommee iinnddiiccaattoo ddaall

ssuuoo nnoommee,, ccoonnssiissttee iinn uunn iinnssiieemmee ddii

pprrooggeettttii cchhee mmiirraannoo aa ccoommbbaatttteerree llee
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ccaauussee ddeell ssuurrrriissccaallddaammeennttoo gglloobbaallee

aaggeennddoo ssuu llaarrggaa ssccaallaa ee ssoopprraattttuuttttoo

iinnffiicciiaannddoo nneeii pprroocceessssii ee cciiccll ii nnaattuurraallii ..

GGllii eesseemmppii pprriinncciippaallii ,, iinn aaggggiiuunnttaa aallllaa

sseemmpplliiccee rriiffoorreessttaazziioonnee ddii vvaassttee aarreeee,,

ssoonnoo llee tteeccnnoollooggiiee ddii CCaarrbboonn ccaappttuurree aanndd

ssttoorraaggee,, iinn ggrraaddoo ddii rriimmuuoovveerree llee

ppaarrttiicceellllee ddii aanniiddrriiddee ccaarrbboonniiccaa

ddaallll ’’ aattmmoossffeerraa,, ppeerrmmeetttteennddoonnee lloo

ssttooccccaaggggiioo ttrraammiittee vvaarrii mmeeccccaanniissmmii,, ee

qquueellllee ddii SSoollaarr RRaaddiiaattiioonn MMaannaaggeemmeenntt,, cchhee

mmiirraannoo iinnvveeccee aa rriidduurrrree ll ’’ iinnfflluussssoo ddeellllee

rraaddiiaazziioonnii ssoollaarrii ,, ccrreeaannddoo ““bbaarrrriieerree”” ddii

vvaarroo ttiippoo ((aarreeoossooll ,, oo mmoolleeccoollee ddii ccaallcciioo

aadd eesseemmppiioo)) nneellll ’’ aattmmoossffeerraa,, ssiimmuullaannddoo

qquuaannttoo aavvvveennnnee dduurraannttee aallccuunnee ddeellllee

eerruuzziioonnii ppiiùù ddeevvaassttaannttii aa nnooii nnoottee,, ccoommee

qquueellllaa ddeell vvuullccaannoo iinnddoonneessiiaannoo

KKrraakkaattooaa ddeell 11 888833 ,, iinn sseegguuiittoo aallllaa qquuaallee,,

aa ccaauussaa ddeellllee ppoollvveerrii eemmeessssee,, ssii vveerriiffiiccòò

uunn ccaalloo ddeellllee tteemmppeerraattuurree aa lliivveelllloo

gglloobbaallee ..

SSii ttrraattttaa ddii ssoolluuzziioonnii eessttrreemmaammeennttee

aavvvveenniirriissttiicchhee,, ffoonnddaattee sseemmpprree ssuu

qquueellll ’’ aanncceessttrraallee ffeeddee nneell pprrooggrreessssoo cchhee

ccii hhaa ppoorrttaattii ffiinnoo aa qquuii :: mmaa ssaarràà ddaavvvveerroo

ll ’’ aammbbiizziioonnee ddii iinntteerrffeerriirree aa lliivveelllloo ccoossìì

pprrooffoonnddoo ccoonn ii mmeeccccaanniissmmii ddeellllaa nnaattuurraa

aa ssaallvvaarrccii ddaallllee ccoonnsseegguueennzzee ddeellllaa sstteessssaa

hhyybbrriiss cchhee ccii hhaa ccoonnddoottttii iinn qquueessttaa

ssiittuuaazziioonnee??

PPeerr ttrroovvaarree uunnaa rriissppoossttaa,, ooccccoorrrree ffoorrssee

aaffffiiddaarrssii aall ll ’’ aarrttee,, aall llaa sseettttiimmaa aarrttee iinn

qquueessttoo ccaassoo,, ee iinn ppaarrttiiccoollaarree aadd uunnaa ddeellllee

ooppeerree ddii ffaannttaasscciieennzzaa ddiissttooppiiccaa ppiiùù

ssiinnggoollaarrii ddeeggllii uullttiimmii aannnnii ..

SSnnoowwppiieerrcceerr )) èè uunn ffiillmm ddeell 220011 33 ,,

ddiirreettttoo ddaa BBoonngg-- JJoooonn--HHoo ((rreeggiissttaa aanncchhee

ddii PPaarraassiittee,, vviinncciittoorree ddii qquuaattttrroo pprreemmii

oossccaarr)) ee ttrraattttoo ddaa uunnaa ggrraapphhiicc nnoovveell

ffrraanncceessee,, TTrraannssppeerrcceenneeiiggee..

II ll ffii llmm,, aammbbiieennttaattoo nneell 22003311 ,, ddeessccrriivvee uunn

mmoonnddoo ppoosstt--aappooccaalliittttiiccoo ddoovvee pprroopprriioo aa

ccaauussaa ddii uunn tteennttaattiivvoo ddii iinnggeeggnneerriiaa

ccll iimmaattiiccaa,, ccoonn ll ’’ iimmmmiissssiioonnee ddii ggrraannddii

qquuaannttiittàà ddii uunnaa ssoossttaannzzaa ssppeecciiaallee,, ii ll CCWW--

77,, nneellll ’’ aattmmoossffeerraa ppeerr cceerrccaarree ddii mmiittiiggaarree

ii ll ssuurrrriissccaallddaammeennttoo gglloobbaallee,, ssii vveerriiffiiccaa

uunn iimmpprroovvvviissoo ccaalloo ddeellllee tteemmppeerraattuurree

cchhee ffaa ppiioommbbaarree ii ll ppiiaanneettaa iinn uunnaa nnuuoovvaa

eerraa ggllaacciiaallee ee sstteerrmmiinnaa ggrraann ppaarrttee

ddeellll ’’ uummaanniittàà..

II ppoocchhii ssoopprraavvvviissssuuttii ttrroovvaannoo rriiffuuggiioo ssuull

ttrreennoo cchhee ddàà iill nnoommee aall ffii llmm,, uunn ppootteennttee

ccoonnvvoogglliioo lluunnggoo uunn cchhiilloommeettrroo ee mmeezzzzoo

cchhee ppeerrccoorrrree rriippeettuuttaammeennttee ii ll ggiirroo ddeell

gglloobboo,, sseegguueennddoo uunnaa ttrraattttaa ccoossttrruuiittaa ddaall

ccoossttrruuttttoorree ee pprroopprriieettaarriioo,, WWiillffoorrdd

((iinntteerrpprreettaattoo ddaa EEdd HHaarrrriiss)) .. AAllll ’’ iinntteerrnnoo

ddeellllee vvaarriiee ccaarrrroozzzzee,, sseegguueennddoo uunnaa

rriiggiiddaa ddiissppoossiizziioonnee ppeerr ccaassttee iinn bbaassee aallllaa

ddiissttaannzzaa ddaallllaa ““ssaaccrraa llooccoommoottiivvaa”” ,, ssii

ttrroovvaannoo ssuuddddiivviissee llee vvaarriiee ffaassccee ssoocciiaallii ,,

ccoonn ii ppiiùù ppoovveerrii ccoossttrreettttii iinn ffoonnddoo,,

aammmmaassssaattii ee aa ccoorrttoo ddii cciibboo ee ccuurree..

TTuuttttoo qquueessttoo ffiinncchhéé uunn ggiioorrnnoo,, ssppiinnttoo

ddaallll ’’ eennnneessiimmoo eeppiissooddiioo ddii vviioolleennzzaa ddeeggllii

uuoommiinnii ddii WWiillffoorrdd,, CCuurrttiiss ((CChhrriiss EEvvaannss)) ,,

nnoonnoossttaannttee iinn pprreecceeddeennzzaa vvaarriiee rriivvoollttee

ffoosssseerroo ssttaattee rreepprreessssee nneell ssaanngguuee,, ddeecciiddee

ddii tteennttaarree,, aall llaa gguuiiddaa ddii uunn ppiiccccoolloo

mmaanniippoolloo,, llaa ssccaallaattaa vveerrssoo llaa

llooccoommoottiivvaa.. UUnnaa vvoollttaa ssccooppeerrttoo cchhee llee

aarrmmii aauuttoommaattiicchhee ddeeii ssoollddaattii ssoonnoo iinn

rreeaallttàà ssccaarriicchhee,, ddàà iinniizziioo aallllaa rriivvoollttaa ee ssii

aavvvviiaa lluunnggoo uunn aarrdduuoo vviiaaggggiioo ffiinnoo aallllaa

tteessttaa ddeell ttrreennoo,, aattttrraavveerrssoo ssiittuuaazziioonnii



Utopia 1 | Novembre 2020

32

ssuurrrreeaallii ee ssccoonnttrrii aall ll ’’ uullttiimmoo ssaanngguuee,, ffiinnoo

aa ggiiuunnggeerree ddii ffrroonnttee aa WWiillffoorrdd..

EE llìì ,, aall lloorraa,, ssii ccoommppiirràà ii ll ssuuoo ddeessttiinnoo..

AAll ddii llàà ddeellllaa ffaattttuurraa ddeell ffii llmm,, ddii aassssoolluuttaa

qquuaalliittàà,, ee ddeell ccaasstt ddii aallttoo lliivveelllloo,,

ssiiccuurraammeennttee llaa ccoossaa ppiiùù iimmppoorrttaannttee cchhee

llaa vviissiioonnee ddii SSnnoowwppiieerrcceerr ppuuòò llaasscciiaarrccii èè

ii ll ssuuoo ssiiggnniiffiiccaattoo aalllleeggoorriiccoo..

II ll ttrreennoo,, ccoommee vviieennee aanncchhee ddeessccrriittttoo ddaa

WWiillffoorrdd sstteessssoo,, aall iimmeennttaattoo ddaall ssuuoo

aappppaarreennttee mmoottoorree ppeerrppeettuuoo,,

iinnaarrrreessttaabbiillee ,, èè uunnaa ppeerrffeettttaa mmeettaaffoorraa

ddeell pprrooggrreessssoo,, sseemmpprree ddeessccrriittttoo ccoommee iinn

ccoonnttiinnuuoo aavvaannzzaammeennttoo,, vveenneerraattoo ddaaii

ssuuooii aabbiittaannttii ccoonn uunnaa ddeevvoozziioonnee cchhee

mmoollttii ooggggii hhaannnnoo nneeii ccoonnffrroonnttii ddeellllaa

tteeccnniiccaa ee ddii ooggnnii ssuuoo pprrooddoottttoo.. II ll ffii llmm,,

ppeerròò,, rraacccchhiiuuddee ppeerrffeettttaammeennttee aanncchhee ii

ssuuooii llaattii oossccuurrii :: ssiiaa nneellll ’’ iinncciippiitt ,, ddoovvee llaa

hhyybbrriiss ddeellll ’’ uuoommoo lloo ppoorrttaa aa mmeetttteerree aa

rriisscchhiioo llaa ssuuaa sstteessssaa ssoopprraavvvviivveennzzaa,, cchhee

nneellllaa ddeessccrriizziioonnee ddeellllaa ssoocciieettàà

aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeell ttrreennoo,, ddoovvee ppeerrffeezziioonnee ee

oorrggaanniizzzzaazziioonnee ssiiggnniiffiiccaannoo ccllaassssii

oorrddiinnaattee ee iimmmmoobbiill ii ,, ccoonn ii ppiiùù uummiill ii

ccoossttrreettttii aa ssuubbiirree ooggnnii ssoopprruussoo ee

ssooffffeerreennzzaa..

II ll ffii llmm ppeerròò,, nnoonnoossttaannttee llee aattmmoossffeerree

ccuuppee ttiippiicchhee ddeell cciinneemmaa ccoorreeaannoo,, ssii

ccoonncclluuddee llaasscciiaannddooccii ,, ttrraa llee rriigghhee,, uunn

iinnsseeggnnaammeennttoo mmoollttoo iimmppoorrttaannttee ddaa

lleeggggeerree aanncchhee iinn cchhiiaavvee aattttuuaallee ..

SSeennzzaa rriivveellaarree ttrrooppppoo,, ee ppeerr rriittoorrnnaarree aall

nnoossttrroo ppuunnttoo ddii ppaarrtteennzzaa,, ppoossssiiaammoo ddiirree

cchhee,, ccoommee uunn vvaacccciinnoo nnoonn bbaasstteerràà aa

ppoorrrree ffiinnee aallllaa ppaannddeemmiiaa,, ccoossìì ffoorrssee ii ll

pprrooggrreessssoo nnoonn ssaarràà ssuuffffiicciieennttee aa

rriissoollvveerree llaa ppiiùù ggrraannddee mmiinnaacccciiaa cchhee

ll ’’uummaanniittàà ssii èè mmaaii ttrroovvaattaa ddii ffrroonnttee.. NNoonn

ddoovvrreemmoo iiggnnoorraarree ii ll ppootteerree cchhee èè nneellllee

nnoossttrree mmaannii ,, mmaa aanncchhee rriiccoonnoosscceerree llee

rreessppoonnssaabbiill iittàà cchhee ddeerriivvaannoo ddaall rruuoolloo

cchhee aabbbbiiaammoo aassssuunnttoo aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeellllaa

nnaattuurraa,, rriiccoorrddaannddooccii ddii eesssseerree ppaarrttee ddii

eessssaa.. SSoolloo ccoossìì ppoottrreemmoo ddaavvvveerroo

ddiimmoossttrraarree llaa nnoossttrraa mmaattuurriittàà,, ee

pprrooggrreeddiirree vveerraammeennttee..
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II nnnnaannzziittuuttttoo,, èè nneecceessssaarriioo ffaarree uunnaa

pprreecciissaazziioonnee:: tteeccnniiccaammeennttee

ppaarrllaannddoo,, BBeerrlliinn èè uunn''uuccrroonniiaa,, nnoonn uunnaa

ddiissttooppiiaa,, iinn qquuaannttoo nnoonn ddeessccrriivvee uunn

ppoossssiibbiillee ffuuttuurroo mmaa uunnaa lliinneeaa tteemmppoorraallee

aalltteerrnnaattiivvaa ddeell ppaassssaattoo..

TTuuttttaavviiaa,, ssee cc '' èè uunnaa ssaaggaa cchhee nnooii rraaggaazzzzii

ddoovvrreemmmmoo lleeggggeerree iinn qquueessttoo mmoommeennttoo,,

èè pprroopprriioo qquueellllaa nnaattaa ddaallllaa ppeennnnaa ddii

FFaabbiioo GGeeddaa ((ggiiàà aauuttoorree ddii NNeell mmaarree ccii ssoonnoo

ii ccooccccooddrrii llllii)) ,, aauuttoorree ccoonn uunn ppaassssaattoo ddaa

eedduuccaattoorree,, ee MMaarrccoo MMaaggnnoonnee,, ssccrriittttoorree,,

iinnsseeggnnaannttee ddeellllaa ssccuuoollaa HHoollddeenn ddii

TToorriinnoo,, mmaa ssoopprraattttuuttttoo bbeerrll iinneessee

dd'' aaddoozziioonnee ((ee ssoocciioo ddeellll '' aassssoocciiaazziioonnee

MMaarree ddii LLiibbrrii,, cchhee oorrggaanniizzzzaa uunn

iimmppoorrttaannttee ffeessttiivvaall lleetttteerraarriioo ppeerr

rraaggaazzzzii ooggnnii eessttaattee nneellllaa nnoossttrraa cciittttàà -- ddii

ccuuii ffaacccciioo ppaarrttee aanncchhee iioo cchhee ssccrriivvoo

qquueessttee rriigghhee)) ..

RREECCEENNSSIIOONNEE

LLaa ssaaggaa ddii BBeerrlliinn
-

AAllbbeerrttoo ZZaagghhiinnii IIVVEE
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PPeerrcchhéé?? LLee mmoottiivvaazziioonnii ssoonnoo ttaannttee..

SSiiccuurraammeennttee llaa pprriimmaa ppuuòò eesssseerree

rriiaassssuunnttaa ddaa uunnaa ppaarroollaa cchhee oorrmmaaii

sseennttiiaammoo rriippeetteerree oosssseessssiivvaammeennttee ttuuttttii ii

ggiioorrnnii :: vviirruuss..

NNoonn ssii ppaarrllaa ddii SSaarrss--CCoovv 22,, mmaa ddii uunn

mmiisstteerriioossoo ppaattooggeennoo mmoollttoo ppiiùù

aaggggrreessssiivvoo,, ddiiffffuussoossii aa BBeerrll iinnoo OOvveesstt nneell

11 997755 ,, cchhee rraappiiddaammeennttee ssii ffaa ssttrraaddaa ttrraa ggllii

aabbiittaannttii ,, ppoorrttaannddoo rraappiiddaammeennttee aallllaa

mmoorrttee cchhiiuunnqquuee aabbbbiiaa ppiiùù ddii 11 66 aannnnii ..

NNoonnoossttaannttee ggllii iinntteerrvveennttii ddeellllee aauuttoorriittàà,,

pprreessttoo iill ccoonnttaaggiioo èè ttoottaallmmeennttee ffuuoorrii

ccoonnttrroolllloo ee iinn bbrreevvee tteemmppoo iill vviirruuss

sstteerrmmiinnaa ll '' iinntteerraa ppooppoollaazziioonnee aadduullttaa,,

iinniizziiaannddoo aanncchhee aa ddiiffffoonnddeerrssii aa EEsstt,, oollttrree

ii ll mmuurroo ccoossttrruuiittoo nneell 11 996611 eedd uunnaa

sseeccoonnddaa bbaarrrriieerraa eerreettttaa ppeerr ii ll

ccoonntteenniimmeennttoo..

AArrrriivviiaammoo ccoossìì aallll ''AApprrii llee ddeell 11 997788 ,, ddoovvee ii

rreessttii ssppeettttrraallii ddeellllaa cciittttàà ssoonnoo aabbiittaattii ddaaii

ppoocchhii ssuuppeerrssttiittii ,, ii rraaggaazzzzii ,, ddiivviissii iinn vvaarrii

ggrruuppppii cchhee ooccccuuppaannoo ooggnnuunnoo uunnaa

ddiivveerrssaa aarreeaa ddeellllaa zzoonnaa OOvveesstt ::

ll '' aaeerrooppoorrttoo TTeeggeell ,, ii ll ppaarrllaammeennttoo ddeell

RReeiicchhssttaagg,, llaa ppiiccccoollaa PPffaauueenniinnsseell ssuull

ffiiuummee HHaavveell ,, lloo ZZoooo ee iill ccoommpplleessssoo

rreessiiddeennzziiaallee ddii GGrrooppiiuussssttaaddtt.. GGrruuppppii

cchhee,, nneell tteemmppoo,, ssii ssoonnoo ddoottaattii ddii uunnaa

pprroopprriiaa oorrggaanniizzzzaazziioonnee ee ddeeii pprroopprrii rriittii

ee ssiimmbboollii ,, ee ssppeessssoo eennttrraannoo iinn ccoonnfflliittttoo

ffrraa lloorroo ppeerr ii ll ccoonnttrroolllloo ddeell tteerrrriittoorriioo ee

ddeellllee ssccaarrssee rriissoorrssee aa ddiissppoossiizziioonnee..

QQuueessttaa ssiittuuaazziioonnee,, ppeerròò,, ggiiàà iinnssttaabbiillee ,, èè

ddeessttiinnaattaa aa mmuuttaarree ddrraammmmaattiiccaammeennttee

nneell ccoorrssoo ddeellllaa ssaaggaa,, ddoovvee llee vviicceennddee ddeeii

ttaannttii pprroottaaggoonniissttii ssii eevvoollvveerraannnnoo ee

iinnttrreecccceerraannnnoo sseegguueennddoo llaa lloorroo

pprrooggrreessssiivvaa ccrreesscciittaa,, cchhee ppeerr ffoorrzzaa ddii

ccoossee ssaarràà eessttrreemmaammeennttee pprreeccooccee,,

ppoorrttaannddoollii aa ccoonnffrroonnttaarrssii pprreessttoo ccoonn llee

lloorroo ppaauurree,, ii ll ddoolloorree ee llaa mmoorrttee,, mmaa

aanncchhee ll '' aammiicciizziiaa ppiiùù pprrooffoonnddaa,, ll '' aammoorree,,

ii ll ccoorraaggggiioo ee,, aall llaa ffiinnee,, llaa ssppeerraannzzaa..

SSiiccuurraammeennttee,, ccoommee ggiiàà ddeettttoo,, qquuaallcchhee

aaffffiinniittàà ccoonn iill mmoommeennttoo aattttuuaallee

ppoottrreebbbbee eesssseerree uunnaa vvaalliiddaa rraaggiioonnee ppeerr

aavvvveennttuurraarrssii nneellllaa lleettttuurraa ddeeii sseeii vvoolluummii

ddii BBeerrlliinn ,, mmaa ssaarreebbbbee eessttrreemmaammeennttee

rriidduuttttiivvoo:: llaa ccrreeaazziioonnee ddii GGeeddaa ee

MMaaggnnoonnee èè iinnnnaannzziittuuttttoo uunn'' ooppeerraa

ccoorraaggggiioossaa,, uunniiccaa nneell ssuuoo ggeenneerree,,

uunn'' aalltteerrnnaattiivvaa iittaalliiaannaa aallllee ssaagghhee

ddiissttooppiicchhee aammeerriiccaannee ddii ssuucccceessssoo ddeeggllii

aannnnii rreecceennttii ,, ccoommee DDiivveerrggeenntt ee HHuunnggeerr

ggaammeess,, cchhee ppeerròò nnoonn ssccaaddee nneellllaa

rriippeettiizziioonnee ddeellllee ssoolliittee ffoorrmmuullee,,

ddiimmoossttrraannddoo iinnvveeccee uunn'' aassssoolluuttaa

oorriiggiinnaalliittàà ssiiaa nneell ssooggggeettttoo,, nneelllloo ssttii llee ,,

mmaa aanncchhee nneeii mmooddeellll ii ddii rriiffeerriimmeennttoo,, ttrraa

ccuuii ssppiiccccaa sseennzzaa dduubbbbiioo II ll ssiiggnnoorree ddeellllee

mmoosscchhee ddii WWiill ll iiaamm GGoollddiinngg..

JJaakkoobb,, CChhrriissttaa,, BBeerrnndd,, TTiimmoo,, CCllaauuddiiaa,,

WWoollffrruunn,, BBrriittttaa,, CChhllooee,, SSvveenn,, VVeerrmmee,, ii

ffrraatteell ll ii BBuucchhnneerr,, ee ttaannttii aallttrrii aannccoorraa

ssoonnoo ii mmoolltteepplliiccii ppeerrssoonnaaggggii ,, ooggnnuunnoo

ccoonn llaa ssuuaa ppaarrttiiccoollaarree ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee,,

cchhee ssii mmuuoovvoonnoo nneellllaa ccoommpplleessssaa ttrraammaa

cchhee vvaa ssvviilluuppppaannddoossii ffiinn ddaall pprriimmoo

lliibbrroo,, ppeerr ppooii iinnttrraapprreennddeerree ddeellllee ssvvoollttee

ddeecciissiivvee nneeii ccaappiittoollii ssuucccceessssiivvii .. OOggnnii

vvoolluummee,, ppiieennoo ddii ccoollppii ddii sscceennaa,, ssii

ccoonncclluuddee sseemmpprree llaasscciiaannddoo iill lleettttoorree

ccaarriiccoo ddii iinntteerrrrooggaattiivvii ,, ee ppiieennoo ddii

ccuurriioossiittàà ppeerr ccoossaa aaccccaaddrràà iinn qquueelllloo

ssuucccceessssiivvoo,, ssiiaa aaii ppeerrssoonnaaggggii cchhee ssii

pprreeffeerriissccee,, ssiiaa aa qquueellll ii vveerrssoo ccuuii ssii hhaannnnoo
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ppiiùù aannttiippaattiiee ((vvii aassssiiccuurroo,, nnee ttrroovveerreettee

ddiivveerrssii )) ,, ee ppeerr ccoommee ssii eevvoollvveerràà iinn

ggeenneerraallee,, ssppeecciiaallmmeennttee nneeggllii uullttiimmii

ll iibbrrii ,, llaa ssiittuuaazziioonnee ddeeggllii uunniiccii

ssoopprraavvvviissssuuttii aall vviirruuss,, aallmmeennoo ppeerr

qquuaannttoo ssaappppiiaammoo aallll '' iinniizziioo..

LLoo ssttii llee ,, ll '' aabbiillee ccoossttrruuzziioonnee ddeeii

ppeerrssoonnaaggggii ee ddeellllee lloorroo ssttoorriiee ppeerrssoonnaallii

((aanncchhee ee ssoopprraattttuuttttoo pprriimmaa ddeell vviirruuss)) ,, ee

ddeellll '' aammbbiieennttaazziioonnee,, cchhee rreennddee llaa ssaaggaa

uunn vveerroo ee pprroopprriioo ppiiccccoolloo vviiaaggggiioo aa

BBeerrll iinnoo,, aaggggiiuunnttee aadd uunnaa ttrraammaa

iinntteerreessssaannttee ee aavvvviinncceennttee,, ee aallllaa

pprroodduuzziioonnee ddii ccoonntteennuuttii aaggggiiuunnttiivvii

ccoommee ii ddiiaarrii ddeeii pprroottaaggoonniissttii ((ppuubbbblliiccaattii

ppeerriiooddiiccaammeennttee oonnlliinnee ddaaggllii aauuttoorrii

sstteessssii )) ee llee ppaaggiinnee ddeell qquuoottiiddiiaannoo

iimmmmaaggiinnaarriioo ""SSOO3366 EExxpprreessss"" ,, ssuu ccuuii

ssccrriivvee ii ll ppaaddrree ddii JJaakkoobb,, cchhee ddeessccrriivvoonnoo

llaa ddiiffffuussiioonnee ddeell ccoonnttaaggiioo nneell 11 997755 ,,

hhaannnnoo ccoonnttrriibbuuiittoo aa rreennddeerree llaa ssaaggaa uunn

ppiiccccoolloo ccaassoo eeddiittoorriiaallee,, ee ssoopprraattttuuttttoo aa

ccrreeaarree uunnaa ffaannbbaassee aabbbbaassttaannzzaa aattttiivvaa

aallmmeennoo dduurraannttee ggllii aannnnii ddeellllaa

ppuubbbblliiccaazziioonnee ddeeii vvoolluummii.. NNoonn bbiissooggnnaa

ppooii ddiimmeennttiiccaarree ii ll rruuoolloo ssvvoollttoo,, nneellllaa

ccrreeaazziioonnee ddii qquueessttaa ccoommuunniittàà ddii lleettttoorrii ,,

ddaa aallccuunnii ssiimmbboollii ee "" rriittii "" ddiissttiinnttiivvii ,,

ssiimmiill ii aa qquueellll ii cchhee aaccccoommuunnaannoo ggllii

aammaannttii ddeellllee ggrraannddii ssaagghhee,, ddaa HHaarrrryy

ppootttteerr aall ggiiàà cciittaattoo HHuunnggeerr ggaammeess:: ppeerr

eesseemmppiioo llaa ccuurriioossaa pprreesseennzzaa ddii uunn

cceerrcchhiioo aa rraacccchhiiuuddeerree ii ll nnuummeerroo ddii uunnaa

ppaaggiinnaa ddiivveerrssaa ppeerr ooggnnii vvoolluummee ((ii ll ccuuii

ssiiggnniiffiiccaattoo ppuuòò eesssseerree ssccooppeerrttoo ssoolloo

ddooppoo aavveerr tteerrmmiinnaattoo iill sseessttoo vvoolluummee!! )) ,, oo

ii ll tteesstt ppeerr vveerriiffiiccaarree aa qquuaallee ggrruuppppoo ssii

aappppaarrttiieennee,, iinn bbaassee aallllee pprroopprriiee

ccaarraatttteerriissttiicchhee ((cchhee ppootteettee ttrroovvaarree ssuull

ssiittoo uuffffiicciiaallee)) ..

IInnssoommmmaa,, BBeerrlliinn èè vveerraammeennttee qquuaallccoossaa

ddii ssppeecciiaallee,, uunn uunniiccuumm nneell ssuuoo ggeenneerree ee

iinn ppaarrttiiccoollaarree nneell nnoossttrroo ppaaeessee,, uunnaa ssaaggaa

bbeenn ssccrriittttaa ee ccoossttrruuiittaa cchhee vvii tteerrrràà

iinnccoollllaattii ffiinnoo aallll '' uullttiimmaa ppaaggiinnaa

ddeellll '' uullttiimmoo vvoolluummee ((aannzzii ,, ddeell ccaappiittoolloo

ffiinnaallee ddaa ssbbllooccccaarree ddooppoo uunnaa sseerriiee ddii

pprroovvee…… mmaa nnoonn ppoossssoo ssvveellaarrvvii ddii ppiiùù!! )) ,,

ee ssiiccuurraammeennttee aanncchhee uunnaa ssttoorriiaa mmoollttoo aa

tteemmaa ccoonn llaa ssiittuuaazziioonnee aattttuuaallee ..

PPeerrcchhéé nnoonn llaasscciiaarree qquueessttee ffrreeddddee

ggiioorrnnaattee ddii iinniizziioo iinnvveerrnnoo ee ddii

iissoollaammeennttoo,, ee vvoollaarree nneellllaa BBeerrll iinnoo

aalltteerrnnaattiivvaa ddeell 11 997788??

PP..SS .. :: ssee ppooii ,, uunnaa vvoollttaa tteerrmmiinnaattaa llaa

lleettttuurraa,, sseennttiirreettee nnoossttaallggiiaa ddeeii

pprroottaaggoonniissttii ,, ppoottrreettee rriittoorrnnaarree nneell

mmoonnddoo ddii BBeerrlliinn ccoonn IIll llaattoo oossccuurroo ddeellllaa

LLuunnaa ,, uunn rroommaannzzoo pprreeqquueell ssccrriittttoo

sseemmpprree ddaa GGeeddaa ee MMaaggnnoonnee ee uusscciittoo

ggiiuussttoo nneellllaa pprriimmaavveerraa ddii qquueesstt ’’ aannnnoo..



FF iirree PPuunncchh (( )) èè

uunn mmaannggaa ssccrriittttoo ee ii ll lluussttrraattoo ddaa

TTaattssuukkii FFuujj iimmoottoo (( )) ,,

sseerriiaalliizzzzaattoo ttrraammiittee llaa rriivviissttaa oonnlliinnee

SShhoonneenn JJuummpp++ ddii SShhuueeiisshhaa

)) ttrraa ll ’’ aapprrii llee ddeell 220011 66 ee ii ll

ggeennnnaaiioo ddeell 220011 88 iinn GGiiaappppoonnee ee ppoorrttaattoo

iinn II ttaalliiaa ddaa SSttaarr CCoommiiccss.. QQuueessttoo ffaa ppaarrttee

ddeellllaa ssoottttooccaatteeggoorriiaa sseeiinneenn (( )) ,,

qquuiinnddii èè ccllaassssiiffiiccaattoo aaddaattttoo aa uunn

ppuubbbblliiccoo aadduullttoo..
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LL''aannggoosscciiaannttee mmoonnddoo

ddii FFiirree PPuunncchh
UUnnaa ddiissttooppiiaa ccoommee ssffoonnddoo ddeell

rraaccccoonnttoo ddii uunnaa vveennddeettttaa
-

PPiieettrroo PPooggggiiaallii VVHH
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LL’’ooppeerraa rraaccccoonnttaa llaa tteerrrriibbiillee ssttoorriiaa ddii

AAggnnii iinn uunn mmoonnddoo eennttrraattoo iinn uunnaa

dduurriissssiimmaa eerraa ggllaacciiaallee ,, iinn ccuuii aallccuunnii

eesssseerrii uummaannii ssoonnoo ddoottaattii ddii

ccaarraatttteerriissttiicchhee ssoovvrruummaannee ee vveennggoonnoo

ddeettttii ““bbeenneeddeettttii”” .. AAggnnii sstteessssoo èè

bbeenneeddeettttoo ddaa uunnaa ffoorrmmaa mmoollttoo ppootteennttee

ddeell ppootteerree ddeellllaa rriiggeenneerraazziioonnee,, cchhee

rriissuullttaa ddii ffaattttoo nneellllaa ssuuaa iimmmmoorrttaalliittàà;;

aall lloo sstteessssoo tteemmppoo èè ppeerròò mmaalleeddeettttoo ddaa

ddeellllee ffiiaammmmee cchhee ddiivvaammppaannoo ssuullllaa ssuuaa

ppeellllee sseennzzaa ppeerròò mmaaii ssppeeggnneerrssii .. UUnnaa

vvoollttaa ccaappaaccee ddii ssooppppoorrttaarree ii ll ddoolloorree ddeellllee

ffiiaammmmee,, ssii mmeettttee iinn vviiaaggggiioo aallllaa rriicceerrccaa

ddeellll ’’ uuoommoo cchhee ll ’’hhaa rriiddoottttoo iinn qquueelllloo

ssttaattoo..

PPeerr ddeessccrriivveerree llaa ccrruuddeellttàà ddeellllaa ddiissttooppiiaa

ddii FFiirree PPuunncchh eennttrreerròò ppiiùù nneell ddeettttaagglliioo,,

cceerrccaannddoo ccoommuunnqquuee ddii eevviittaarree ssppooii lleerr

mmaaggggiioorrii ..

MMoollttii ddeeii tteemmii aaffffrroonnttaattii nneell ffuummeettttoo

nniippppoonniiccoo ssoonnoo ccoonnssiiddeerraattii ddeeii ttaabbùù,, mmaa

aaccccaannttoonnaattii aall ccoonntteessttoo iinn ccuuii vveennggoonnoo

aaffffrroonnttaattii ssppeessssoo ccii ssii ttrroovvaa aa ppoorrssii ii ll

dduubbbbiioo ppeerr ccuuii qquueessttii ssiiaannoo

eeffffeettttiivvaammeennttee ggiiuussttiiffiiccaabbiill ii iinn uunnaa

ssiimmiillee ssiittuuaazziioonnee oo ccoonnddiizziioonnee..

PPeerr eesseemmppiioo,, nneeii pprriimmii ccaappiittoollii vviieennee

aaffffrroonnttaattoo iill tteemmaa ddeell ccaannnniibbaalliissmmoo:: nneeii

pprriimmii ccaappiittoollii AAggnnii ,, ppoosssseeddeennddoo llaa

bbeenneeddiizziioonnee ddeellllaa rriiggeenneerraazziioonnee,, ssii ooffffrree

ddii ddiivveennttaarree lluuii sstteessssoo iill cciibboo ppeerr ii ll ssuuoo

vviill llaaggggiioo,, ffaacceennddoossii ttaagglliiaarree ii ll ssuuoo

bbrraacccciioo ddeessttrroo ppiiùù vvoollttee ddaallllaa ssoorreellllaa

mmiinnoorree LLuunnaa,, ee aannddaannddoo aa ccoonnsseeggnnaarree llee

““ssccoorrttee ddii cciibboo”” ..

SSeegguuee lloo sstteerrmmiinniioo ddeell vviill llaaggggiioo ddaa ppaarrttee

ddii DDoommaa,, cchhee bbrruucciiaa ttuuttttii ggllii aabbiittaannttii ccoonn

llaa ssuuaa bbeenneeddiizziioonnee,, cchhee ffaa ppaassssaarree ppeerr

ccaassttiiggoo ddiivviinnoo:: qquueellllee ffiiaammmmee cchhee

bbrruucceerraannnnoo aallll ’’ iinnffiinniittoo iill ccoorrppoo ddii AAggnnii

iinn ccoonnttiinnuuaa rriiggeenneerraazziioonnee..

DDaa qquuaa ssoorrggee ll ’’ aassssuurrddiittàà ddeellllaa vviissiioonnee

eettiiccaa ddeellllaa ssoocciieettàà iinn FFiirree PPuunncchh :: iinnffaattttii

nnoonnoossttaannttee ii ll ccaannnniibbaalliissmmoo ssiiaa

iinndduubbbbiiaammeennttee ssbbaagglliiaattoo,, nneellll ’’ uullttiimmaa

ggrraannddee cciittttàà,, ddaa ccuuii pprroovveennggoonnoo qquueessttii

ssoollddaattii ,, vveennggoonnoo uuttii ll iizzzzaattii eesssseerrii uummaannii

ccoonn ddiivveerrssee bbeenneeddiizziioonnii ccoommee ““ lleeggnnaa ddaa

aarrddeerree”” ,, ccoolllleeggaattii aa mmaacccchhiinnee cchhee

eessttrraaggggoonnoo ddaaii lloorroo ccoorrppii ii pprrooddoottttii ddeellllee

lloorroo bbeenneeddiizziioonnii ((ccoommee pprroodduurrrree

eelleettttrriicciittàà,, ccaalloorree,, ffeerrrroo eecccc.. ))

eessppoonneennddoollii aa uunn ddoolloorree oorrrriibbiillee .. AAnncchhee

ppeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa llaa rreelliiggiioonnee nnoonn ssii

ttrroovvaannoo ppuunnttii ddii aappppiigglliioo ppeerr ppoossiittiivviittàà ::

DDiioo èè iinnffaattttii nneellllaa pprriimmaa mmeettàà ddeellll ’’ ooppeerraa

uunn’’ iinnvveennzziioonnee vvoollttaa aa ggiiuussttiiffiiccaarree qquueessttee

aallttrriimmeennttii eevviiddeennttii ccoonnttrraaddddiizziioonnii ..

OOllttrree aaii tteemmii ddiissttooppiiccii èè aammppiiaammeennttee

ttrraattttaattoo iill ccaammppoo cchhee rriigguuaarrddaa llaa

rriifflleessssiioonnee ssuullllaa nnaattuurraa ddeellll ’’ uuoommoo ee llaa

ssuuaa iinnccoommpprreennssiibbiill iittàà..

FFiirree PPuunncchh èè ccaarraatttteerriizzzzaattoo uunn vveellooccee

eessccaallaarree ddii aavvvveenniimmeennttii ee ssiittuuaazziioonnii

ttrraaggiicchhee ee iimmpprreevveeddiibbiill ii aa ccuuii èè

iimmppoossssiibbiillee ppeerròò rreellaazziioonnaarrssii ddeell ttuuttttoo aa

ccaauussaa ddeellll ’’ aassssuurrddiittàà,, aassssoolluuttaa ccrruuddeellttàà ee

ccrruuddeezzzzaa ddeell ccoonntteessttoo..



II ll 3300 NNoovveemmbbrree ddeell 11 997799 uusscciivvaa nneeii

nneeggoozzii ddii ddiisscchhii ddeell RReeggnnoo UUnniittoo,, uunnoo

ddeeggllii aallbbuumm mmuussiiccaallii cchhee hhaa ccaammbbiiaattoo

uunn’’ eeppooccaa,, TThhee WWaallll ddeeii PPiinnkk FFllooyydd..

CCoommppoossttoo ddii 2266 bbrraannii ,, cchhee aalltteerrnnaannoo

bbaallllaattee ssttrraazziiaannttii aa ssoonnoorriittàà hheeaavvyy.. TThhee

WWaallll èè iinn rreeaallttàà uunn ccoonncceepptt aallbbuumm cchhee

rraaccccoonnttaa uunnaa ssttoorriiaa :: ggiiàà ppeennssaattoo ppeerr

ddiivveennttaarree uunn’’ooppeerraa rroocckk,, ee iinn eeffffeettttii ttrree

aannnnii ddooppoo ssee nnee ffaarràà uunn ffiillmm ppeerr llaa rreeggiiaa

ddii AAllaann PPaarrkkeerr,, pprroovvaa ddii ccoommee ii ccoonncceepptt

aabblluumm aabbbbiiaannoo rriivvoolluuzziioonnaattoo iill mmooddoo ddii

ffaarree mmuussiiccaa..
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TThhee WWaallll,, ii PPiinnkk FFllooyydd ee llaa

lloorroo ddiissttooppiiaa

CChhiiaarraa RRiiccccii IIIIIIEE
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LLaa ssoolliittuuddiinnee,, iimmmmeennssaa ssoolliittuuddiinnee.. TThhee

WWaallll èè ffoorrssee ii ll ddiissccoo ppiiùù aaggggrreessssiivvoo ddeeii

PPiinnkk FFllooyydd,, mmaa iinn rreeaallttàà ttrraattttaa ddii uunn

aarrggoommeennttoo ffrraaggiillee ,, cchhee nnoonn ppuuòò llaasscciiaarree

iinnddiiffffeerreennttee nneessssuunnoo,, ppeerrcchhèè ttuuttttii lloo

hhaannnnoo,, aa pprroopprriioo tteemmppoo,, ddeessiiddeerraattoo ee

tteemmuuttoo.. AA ttrraattttii ccllaauussttrrooffoobbiiccoo,, oossccuurroo,, ee

ssppiiggoolloossoo;; iinn aallttrrii ppuunnttii iinnvveeccee mmoorrbbiiddoo

ee ccoonn uunn ffaarree qquuaassii ccoonnssoollaattoorriioo.. LLaa

ppssiicchheeddeelliiaa vviieennee aabbbbaannddoonnaattaa qquuaassii

ttoottaallmmeennttee iinn qquueessttoo ddiissccoo,, ppeerr ffaarr

ssppaazziioo aa uunn bbaarraattrroo ssoonnoorroo ee

ccoonncceettttuuaallee,, ssuull ccuuii oorrlloo ssii vviieennee aa

ttrroovvaarree ll '' aassccoollttaattoorree..

SSii eesspprriimmee uunnaa ssiinneesstteessiiaa ddii vviibbrraazziioonnii

aaccuussttiicchhee eedd eemmoottiivvee cchhee rraaccccoonnttaannoo

uunnaa ssttoorriiaa cchhee rraaccccoonnttaa mmiill llee aallttrree

ssttoorriiee .. II ll ffii lloonnee pprriinncciippaallee èè qquueelllloo ddii

PPiinnkk,, uunn eesssseerree uummaannoo cchhee nneell ccoorrssoo

ddeellll ’’ aallbbuumm sseennttiirreemmoo nnaasscceerree,, ccrreesscceerree,,

iinnttrriissttiirrssii ,, iissoollaarrssii ,, aall iieennaarrssii ddaall mmoonnddoo,,

ppeerrddeerree ooggnnii ccoonnttaattttoo uummaannoo,,

ddiissppeerraarrssii ,, sscciivvoollaarree iinn uunn ““ccoonnffoorrtteevvoollee

ttoorrppoorree”” ,, ddiivveennttaarree ppaazzzzoo ee,, aall llaa ffiinnee……

nnoonn ssii ssaa.. LLaa ssuuaa ssooffffeerreennzzaa nnaassccee ddaall

nnoonn aavveerr mmaaii ccoonnoosscciiuuttoo ssuuoo ppaaddrree

mmoorrttoo dduurraannttee llaa sseeccoonnddaa gguueerrrraa

mmoonnddiiaallee,, ddaa uunnaa mmaaddrree iippeerrpprrootteettttiivvaa,,

ddaallll ’’ eessttrreemmaa rriiggiiddiittàà ee sseevveerriittàà ddeell

ssiisstteemmaa ssccoollaassttiiccoo iinngglleessee ee

ddaallll ’’ aabbbbaannddoonnoo ddeellllaa mmoogglliiee ..

UUnn ““uuoommoo”” cchhee ddeevvee ccoommbbaatttteerree

qquuoottiiddiiaannaammeennttee ccoonnttrroo llee pprroopprriiee

ppaauurree ee aannssiiee qquuoottiiddiiaannee cchhee ssii

pprreesseennttaannoo pprroopprriioo ccoommee uunn mmuurroo

iinnvvaalliiccaabbiillee ,, iimmppoossssiibbiillee ddaa ssccaallaarree ee

oollttrreeppaassssaarree,, pprroopprriioo ccoommee llaa ffoollll iiaa,,

ccoommee llee vviissiioonnii mmiissttiicchhee ee ppssiicchheeddeelliicchhee

pprreesseennttii iinn ttuuttttee llee ccaannzzoonnii .. IImmmmaaggiinnii

cchhee ssaarraannnnoo ppooii rriipprreessee nneell ffii llmm,,

mmeerraavviigglliioossaa aappootteeoossii ddii uunnaa ffii lloossooffiiaa

ppssiicchheeddeelliiccaa cchhee TThhee WWaallll ppoorrtteerràà aallllaa

rriibbaallttaa vviissiivvaammeennttee ee mmuussiiccaallmmeennttee..

LLaa ppaauurraa ccoossttaannttee ddii nnoonn eesssseerree

aallll '' aalltteezzzzaa ddeellllaa lloottttaa iiddeeoollooggiiccaa ddii ccuuii ssii

eerraa ffaattttoo ppoorrttaavvooccee hhaa ppoorrttaattoo aallllaa

ccoossttrruuzziioonnee ddii uunnaa vveerraa ee pprroopprriiaa

ddiissttooppiiaa rroocckk iinn ccuuii ii ll ggrruuppppoo ee llaa ssuuaa

vviicceennddaa iinntteerrnnaa ssaarreebbbbeerroo ddiivveennttaattii

mmeettaaffoorraa ddii pprroobblleemmii ee qquueessttiioonnii ddii ppiiùù

aammppiioo rreessppiirroo ssoocciiaallee,, uummaanniittaarriioo ee

ppoolliittiiccoo.. LLaa vveerriittàà nnaassccoossttaa iinn uunnaa ppaarroollaa

sseemmpprree ppiiùù rriivveellaattrriiccee,, mmaa aall ccoonntteemmppoo

rreessaa mmeennoo pprreesseennttee ddaallll '' iimmppoonneennttee

eemmeerrggeennzzaa ddii iimmmmaaggiinnii ee ssuuoonnii ,, èè

ll '' ooggggeettttoo ddii ssttuuddiioo ddii qquueessttaa aannaalliissii ..

QQuueessttoo ccoonncceepptt aallbbuumm hhaa ffaattttoo

eemmeerrggeerree ttuuttttee llee ddeebboolleezzzzee ddeeii PPiinnkk

FFllooyydd ee TThhee FFiinnaall CCuutt,, ll ’’ aallbbuumm cchhee sseegguuiirràà,,

ssaarràà uunn aallbbuumm qquuaassii ssoolliissttaa ddii WWaatteerrss

cchhee ppoorrrràà ffiinnee aallllaa ggrraannddiioossaa ssttoorriiaa ddeeii

PPiinnkk FFllooyydd.. MMaa ttuuttttoo eerraa ggiiàà cchhiiaarroo iinn TThhee

WWaallll,, ii ll mmuurroo eerraa ssttaattoo eerreettttoo ee nnoonn

ssaarreebbbbee ppiiùù ssttaattoo ppoossssiibbiillee aabbbbaatttteerrlloo..



II nn mmeezzzzoo aa qquueessttaa ddeessoollaazziioonnee aavveevvaa

RReennzzoo ffaattttoo ggiiàà uunnaa bbuuoonnaa ppaarrttee ddeell

ssuuoo ccaammmmiinnoo,, qquuaannddoo,, ddiissttaannttee aannccoorr

mmoollttii ppaassssii ddaa uunnaa ssttrraaddaa iinn ccuuii ddoovveevvaa

vvoollttaarree,, sseennttìì vveenniirr ddaa qquueellllaa uunn vvaarriioo

ffrraassttoonnoo,, nneell qquuaallee ssii ffaacceevvaa ddiissttiinngguueerree

qquueell ssoolliittoo oorrrriibbiillee ttiinnttiinnnnììoo.. AArrrriivvaattoo

aallllaa ccaannttoonnaattaa ddeellllaa ssttrraaddaa,, cchh’’ eerraa uunnaa

ddeellllee ppiiùù llaarrgghhee,, vviiddee qquuaattttrroo ccaarrrrii ffeerrmmii

nneell mmeezzzzoo;; ee ccoommee,, iinn uunn mmeerrccaattoo ddii

ggrraannaagglliiee ,, ssii vveeddee uunn aannddaarree ee vveenniirree ddii

ggeennttee,, uunn ccaarriiccaarree ee uunn rroovveesscciiaarr ddii

ssaacccchhii ,, ttaallee eerraa iill mmoovviimmeennttoo iinn qquueell

lluuooggoo:: mmoonnaattttii cchh’’ eennttrraavvaann nneellllee ccaassee,,

mmoonnaattttii cchhee nn’’uusscciivvaann ccoonn uunn ppeessoo ssuu llee

ssppaallllee ,, ee lloo mmeetttteevvaannoo ssuu ll ’’uunnoo oo ll ’’ aallttrroo

ccaarrrroo:: aallccuunnii ccoonn llaa ddiivviissaa rroossssaa,, aallttrrii

sseennzzaa qquueell ddiissttiinnttiivvoo,, mmoollttii ccoonn uunnoo

aannccoorr ppiiùù ooddiioossoo,, ppeennnnaacccchhii ee ffiioocccchhii ddii

vvaarrii ccoolloorrii ,, cchhee qquueeggllii sscciiaagguurraattii

ppoorrttaavvaannoo ccoommee ppeerr sseeggnnoo dd’’ aall lleeggrriiaa iinn

ttaannttoo ppuubbbblliiccoo lluuttttoo..

OOrraa ddaa uunnaa,, oorraa ddaa uunn’’ aallttrraa ffiinneessttrraa,,

vveenniivvaa uunnaa vvooccee lluugguubbrree:: «« qquuaa,,

mmoonnaattttii !! »» .. EE ccoonn ssuuoonnoo aannccoorr ppiiùù

ssiinniissttrroo,, ddaa qquueell ttrriissttoo bbrruulliicchhììoo uusscciivvaa

qquuaallcchhee vvoocciiaacccciiaa cchhee rriissppoonnddeevvaa:: «« oorraa,,

oorraa»» .. OOvvvveerroo eerraann ppiiggiioonnaallii cchhee

bbrroonnttoollaavvaannoo,, ee ddiicceevvaannoo ddii ffaarr pprreessttoo::

aaii qquuaallii ii mmoonnaattttii rriissppoonnddeevvaannoo ccoonn

bbeesstteemmmmiiee..

EEnnttrraattoo nneellllaa ssttrraaddaa,, RReennzzoo aalllluunnggòò iill

ppaassssoo,, cceerrccaannddoo ddii nnoonn gguuaarrddaarr

qquueeggll ’’ iinnggoommbbrrii ,, ssee nnoonn qquuaannttoo eerraa

nneecceessssaarriioo ppeerr iissccaannssaarrll ii ;; qquuaannddoo iill ssuuoo

ssgguuaarrddoo ss ’’ iinnccoonnttrròò iinn uunn ooggggeettttoo

ssiinnggoollaarree ddii ppiieettàà,, dd’’uunnaa ppiieettàà cchhee

iinnvvoogglliiaavvaa ll ’’ aanniimmoo aa ccoonntteemmppllaarrlloo;; ddii

mmaanniieerraa cchhee ssii ffeerrmmòò,, qquuaassii sseennzzaa

vvoolleerrlloo..

SScceennddeevvaa ddaallllaa ssoogglliiaa dd’’uunnoo ddii qquueeggllii

uussccii ,, ee vveenniivvaa vveerrssoo iill ccoonnvvoogglliioo,, uunnaa

ddoonnnnaa,, ii ll ccuuii aassppeettttoo aannnnuunnzziiaavvaa uunnaa

ggiioovviinneezzzzaa aavvaannzzaattaa,, mmaa nnoonn ttrraassccoorrssaa;;

ee vvii ttrraassppaarriivvaa uunnaa bbeelllleezzzzaa vveellaattaa ee

ooffffuussccaattaa,, mmaa nnoonn gguuaassttaa,, ddaa uunnaa ggrraann

ppaassssiioonnee,, ee ddaa uunn llaanngguuoorr mmoorrttaallee ::

qquueellllaa bbeelllleezzzzaa mmoollllee aa uunn tteemmppoo ee

mmaaeessttoossaa,, cchhee bbrrii ll llaa nneell ssaanngguuee

lloommbbaarrddoo.. LLaa ssuuaa aannddaattuurraa eerraa

aaffffaattiiccaattaa,, mmaa nnoonn ccaassccaannttee;; ggllii oocccchhii

nnoonn ddaavvaann llaaccrriimmee,, mmaa ppoorrttaavvaann sseeggnnoo

dd’’ aavveerrnnee ssppaarrssee ttaannttee;; cc ’’ eerraa iinn qquueell

ddoolloorree uunn nnoonn ssoo cchhee ddii ppaaccaattoo ee ddii

pprrooffoonnddoo,, cchhee aatttteessttaavvaa uunn’’ aanniimmaa ttuuttttaa

ccoonnssaappeevvoollee ee pprreesseennttee aa sseennttiirrlloo..
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EESSTTRRAATTTTOO

LLaa mmaaddrree ddii CCeecciilliiaa
DDaa II PPrroommeessssii SSppoossii ddii AAlleessssaannddrroo MMaannzzoonnii

Uno degli episodi più famosi del romanzo, ambientato durante la terribile epidemia

di Peste aMilano del 1630. Sullo sfondo un celebre quadro legato all'immaginario

della terribilemalattia: il Trionfo dellaMorte di P.Bruegel il Vecchio (1562)
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MMaa nnoonn eerraa iill ssoolloo ssuuoo aassppeettttoo cchhee,, ttrraa

ttaannttee mmiisseerriiee ,, llaa iinnddiiccaassssee ccoossìì

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee aallllaa ppiieettàà,, ee rraavvvviivvaassssee

ppeerr lleeii qquueell sseennttiimmeennttoo oorrmmaaii ssttrraaccccoo ee

aammmmoorrttiittoo nnee’’ ccuuoorrii .. PPoorrttaavvaa eessssaa iinn

ccoolllloo uunnaa bbaammbbiinnaa ddii ffoorrssee nnoovv’’ aannnnii ,,

mmoorrttaa;; mmaa ttuuttttaa bbeenn aaccccoommooddaattaa,, ccoo’’

ccaappeellll ii ddiivviissii ssuullllaa ffrroonnttee,, ccoonn uunn vveessttiittoo

bbiiaanncchhiissssiimmoo,, ccoommee ssee qquueellllee mmaannii

ll ’’ aavveesssseerroo aaddoorrnnaattaa ppeerr uunnaa ffeessttaa

pprroommeessssaa ddaa ttaannttoo tteemmppoo,, ee ddaattaa ppeerr

pprreemmiioo.. NNéé llaa tteenneevvaa aa ggiiaacceerree,, mmaa

ssoorrrreettttaa,, aa sseeddeerree ssuurr uunn bbrraacccciioo,, ccooll

ppeettttoo aappppooggggiiaattoo aall ppeettttoo,, ccoommee ssee ffoossssee

ssttaattaa vviivvaa;; ssee nnoonn cchhee uunnaa mmaanniinnaa

bbiiaannccaa aa gguuiissaa ddii cceerraa ssppeennzzoollaavvaa ddaa uunnaa

ppaarrttee,, ccoonn uunnaa cceerrttaa iinnaanniimmaattaa

ggrraavveezzzzaa,, ee ii ll ccaappoo ppoossaavvaa ssuullll ’’ oommeerroo

ddeellllaa mmaaddrree,, ccoonn uunn aabbbbaannddoonnoo ppiiùù

ffoorrttee ddeell ssoonnnnoo:: ddeellllaa mmaaddrree,, cchhéé,, ssee

aanncchhee llaa ssoommiigglliiaannzzaa ddee’’ vvoollttii nnoonn

nn’’aavveessssee ffaattttoo ffeeddee,, ll ’’ aavvrreebbbbee ddeettttoo

cchhiiaarraammeennttee qquueelllloo ddee’’ dduuee

cchh’’ eesspprriimmeevvaa aannccoorraa uunn sseennttiimmeennttoo..

UUnn ttuurrppee mmoonnaattttoo aannddòò ppeerr lleevvaarrllee llaa

bbaammbbiinnaa ddaallllee bbrraacccciiaa,, ccoonn uunnaa ssppeecciiee

ppeerròò dd’’ iinnssoolliittoo rriissppeettttoo,, ccoonn

uunn’’ eessiittaazziioonnee iinnvvoolloonnttaarriiaa.. MMaa qquueellllaa,,

ttiirraannddoossii iinnddiieettrroo,, sseennzzaa ppeerròò mmoossttrraarree

ssddeeggnnoo nnéé ddiisspprreezzzzoo,, –– nnoo!! –– ddiissssee :: ––

nnoonn mmee llaa ttooccccaattee ppeerr oorraa;; ddeevvoo mmeetttteerrllaa

iioo ssuu qquueell ccaarrrroo:: pprreennddeettee -- .. CCoossìì

ddiicceennddoo,, aapprrìì uunnaa mmaannoo,, ffeeccee vveeddeerree uunnaa

bboorrssaa,, ee llaa llaasscciiòò ccaaddeerree iinn qquueellllaa cchhee iill

mmoonnaattttoo llee tteessee.. PPooii ccoonnttiinnuuòò:: ––

pprroommeetttteetteemmii ddii nnoonn lleevvaarrllee uunn ffiilloo

dd’’ iinnttoorrnnoo,, nnéé ddii llaasscciiaarr cchhee aallttrrii aarrddiissccaa

ddii ffaarrlloo,, ee ddii mmeetttteerrllaa ssoottttoo tteerrrraa ccoossìì ..

II ll mmoonnaattttoo ssii mmiissee uunnaa mmaannoo aall ppeettttoo;; ee

ppooii ,, ttuuttttoo pprreemmuurroossoo,, ee qquuaassii

oosssseeqquuiioossoo,, ppiiùù ppeerr ii ll nnuuoovvoo sseennttiimmeennttoo

ddaa ccuuii eerraa ccoommee ssooggggiiooggaattoo,, cchhee ppeerr

ll ’’ iinnaassppeettttaattaa rriiccoommppeennssaa,, ss ’’ aaffffaacccceennddòò aa

ffaarr uunn ppoo’’ ddii ppoossttoo ssuull ccaarrrroo ppeerr llaa

mmoorrttiicciinnaa.. LLaa mmaaddrree,, ddaattoo aa qquueessttaa uunn

bbaacciioo iinn ffrroonnttee,, llaa mmiissee llìì ccoommee ssuurr uunn

lleettttoo,, ccee ll ’’ aaccccoommooddòò,, llee sstteessee ssoopprraa uunn

ppaannnnoo bbiiaannccoo,, ee ddiissssee ll ’’uullttiimmee ppaarroollee :: ––

aaddddiioo,, CCeeccii ll iiaa!! rriippoossaa iinn ppaaccee!! SSttaasseerraa

vveerrrreemmoo aanncchhee nnooii ,, ppeerr rreessttaarr sseemmpprree

iinnssiieemmee.. PPrreeggaa iinnttaannttoo ppeerr nnooii ;; cchh’’ iioo

pprreegghheerròò ppeerr ttee ee ppeerr ggllii aallttrrii -- .. PPooii

vvoollttaattaassii ddii nnuuoovvoo aall mmoonnaattttoo,, –– vvooii ,, ––

ddiissssee,, –– ppaassssaannddoo ddii qquuii vveerrssoo sseerraa,,

ssaalliirreettee aa pprreennddeerree aanncchhee mmee,, ee nnoonn mmee

ssoollaa..

CCoossìì ddeettttoo,, rriieennttrròò iinn ccaassaa,, ee ,, uunn

mmoommeennttoo ddooppoo,, ss ’’ aaffffaacccciiòò aallllaa ffiinneessttrraa,,

tteenneennddoo iinn ccoolllloo uunn’’ aallttrraa bbaammbbiinnaa ppiiùù

ppiiccccoollaa,, vviivvaa,, mmaa ccooii sseeggnnii ddeellllaa mmoorrttee iinn

vvoollttoo.. SStteettttee aa ccoonntteemmppllaarree qquueellllee ccoossìì

iinnddeeggnnee eesseeqquuiiee ddeellllaa pprriimmaa,, ffiinncchhéé iill

ccaarrrroo nnoonn ssii mmoossssee,, ffiinncchhéé lloo ppoottéé

vveeddeerree;; ppooii ddiissppaarrvvee.. EE cchhee aallttrroo ppoottéé

ffaarree,, ssee nnoonn ppoossaarr ssuull lleettttoo ll ’’uunniiccaa cchhee llee

rriimmaanneevvaa,, ee mmeetttteerrsseellee aaccccaannttoo ppeerr

mmoorriirree iinnssiieemmee??

ccoommee iill ffiioorree ggiiàà rriiggoogglliioossoo ssuulllloo sstteelloo

ccaaddee iinnssiieemmee ccooll ffiioorreellll iinnoo aannccoorraa iinn

bboocccciiaa,, aall ppaassssaarr ddeellllaa ffaallccee cchhee ppaarreeggggiiaa

ttuuttttee ll ’’ eerrbbee ddeell pprraattoo..

–– OO SSiiggnnoorree!! –– eessccllaammòò RReennzzoo:: ––

eessaauuddiitteellaa!! ttiirraatteellaa aa vvooii ,, lleeii ee llaa ssuuaa

ccrreeaattuurriinnaa:: hhaannnnoo ppaattiittoo aabbbbaassttaannzzaa!!

hhaannnnoo ppaattiittoo aabbbbaassttaannzzaa!!
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IInn ggiinnoocccchhiioo,, ddaavvaannttii aall llaa mmeemmoorriiaa ddii ooggnnii bbrriivviiddoo

iinnssiieemmee aallllee ppoollvveerrii cchhee bbrruucceerraannnnoo iinn mmee eetteerrnnaammeennttee..

NNoonn cc’’ èè ddoolloorree ppiiùù ttoorrbbiiddoo ccoonn iill qquuaallee aabbbbiiaa ccoonnddiivviissoo iill lleettttoo,,

ee ttrreemmoo iinn ffeerrmmeezzzzaa aallllaa ssoolliittuuddiinnee cchhee mmii cciirrccoonnddaa;;

ssii ii mmiioo tteessttiimmoonnee,, ttrraa llee bbrraacccciiaa ddeellllaa bbrruuttaa vveerriittàà,,

qquuaannddoo mmeennttiiaammoo aallllaa ccaarrnnee,, nneell bbuuiioo ddii uunnaa ssttaannzzaa

ccoommee sseerrppii ,, aavvvviinngghhiiaattii nneellllaa mmiisseerraa ccoonnvviinnzziioonnee

cchhee uunn oorrggaassmmoo ppoossssaa ssaallvvaarrccii ..

GGiioorrggiiaa DDeellllaarroossaa IIVVBB



Utopia 1 | Novembre 2020

43

II ll ssii lleennzziioo ddeellllee ssttrraaddee,,

ii ll rruummoorree ddeellllaa qquuiieettee,,

ttoorrmmeennttaannoo qquueessttaa ppaaccee

ddeellllee aanniimmee oorrmmaaii ccoonnqquuiissttaattee ..

LL’’uummaanniittàà,,

ssoolliittaarriiaa,, ddeessoollaattaa,, ccaanncceellllaattaa..

SSoolloo aanniimmee vvuuoottee

sseennzzaa ssaaggoommaa,,

iinn uunn ttaacciittoo vvaaggaarree,,

nneell nnuullllaa rriimmaanneennttee..

UUmmaanniittàà

AAddeellee CCaarrlliinnii IIVVCC



UU
TT
OO
PP
II
AA
--
GG
ii oo
rr nn

aa ll
ii nn
oo
SS
cc oo
ll aa
ss tt
ii cc
oo
dd
ee ll
LL
SS
SS
AA
ll bb
ee rr
tt
EE
ii nn
ss tt
ee ii
nn
dd
ii RR

ii mm
ii nn
ii

NN
uu
mm
ee
rr oo

11
--
NN
oo
vv
ee
mm
bb
rr ee

22
00
22
00


