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EEDDIITTOORRIIAALLEE
AAllbbeerrttoo ZZaagghhiinnii IIVVEE

CC ii ssiiaammoo..

DDooppoo mmeessii cchhee ppaarreevvaannoo dduurraarree aannnnii ,,

ffiinnaallmmeennttee ccii ssiiaammoo llaasscciiaattii aall llee ssppaallllee ii ll

22002200..

EE’’ ssttaattoo uunn iinnccuubboo?? NNoo,, ppuurrttrrooppppoo

ddeecciissaammeennttee rreeaallee ..

MMaa nneell sseennssoo lleetttteerraallee ddeellllaa ppaarroollaa :: èè ssttaattoo uunn

aannnnoo cchhee ccii hhaa ppeerrmmeessssoo ddii ccoonnffrroonnttaarrccii ccoonn

llaa rreeaallttàà,, ddii rriittrroovvaarrccii ccoommee ll ’’ iimmppeerraattoorree

ddeellllaa cceelleebbrree ffiiaabbaa,, nnuuddii ddii ffrroonnttee aall ccrroolllloo ddii

qquueelllloo cchhee ccrreeddeevvaammoo eesssseerree llaa vveerriittàà,,

rriivveellaattoossii uunnaa mmeerraa iill lluussiioonnee ccoonnssoollaattoorriiaa..

PPeennssaavvaammoo,, ccoommee ppaaeessii ssvviilluuppppaattii

oocccciiddeennttaallii ,, ddii eesssseerree oorrmmaaii iimmmmuunnii aa ccrriissii

ssaanniittaarriiee ,, llee ggrraannddii eeppiiddeemmiiee ppaarreevvaannoo

rreelleeggaattee aall ppaassssaattoo rreemmoottoo ddaall nnoossttrroo

iinneessoorraabbiillee pprrooggrreessssoo sscciieennttiiffiiccoo:: nnoonn èè ccoossìì ,,

ccoommee ccii hhaa ddiimmoossttrraattoo iill SSAARRSS--CCooVV22 ..

CCrreeddeevvaammoo cchhee ii nnoossttrrii ppiiaannii ppeerr ii ll ffuuttuurroo

ppootteesssseerroo lliimmiittaarrssii aa ssppoossttaarree qquuaallcchhee ppuunnttoo

ppeerrcceennttuuaallee ddeell PPIILL,, cchhee ll ’’ aannddaammeennttoo ddeeggllii

iinnddiiccaattoorrii eeccoonnoommiiccii ffoossssee ssuuffffiicciieennttee aa

ddeetteerrmmiinnaarree ii ll nnoossttrroo aavvvveenniirree ::

ll ’’ iimmpprreevveeddiibbiill iittàà hhaa ffaattttoo iirrrruuzziioonnee nneellllee

nnoossttrree vviittee,, ssttrraavvoollggeennddoo ii mmooddeellll ii ,,

ddeevvaassttaannddoo iill nnoossttrroo aappppaarreenntteemmeennttee ssoolliiddoo

aasssseettttoo ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo,, eessaacceerrbbaannddoonnee llee

ccoonnttrraaddddiizziioonnii ..

CCii ii ll lluuddeevvaammoo cchhee ppiiccccoollii ppaassssii ggrraadduuaallii ,,

sseennzzaa ggrraannddii mmooddiiffiicchhee ddeellllaa nnoossttrraa vviittaa ee

ddeellllaa nnoossttrraa ssoocciieettàà,, ssaarreebbbbeerroo ssttaattii

ssuuffffiicciieennttii aa ccoommbbaatttteerree ii ll ccaammbbiiaammeennttoo

cclliimmaattiiccoo:: eevveennttii ccaattaassttrrooffiiccii eessttrreemmii,, ccoommee

ggllii eennoorrmmii iinncceennddii iinn AAuussttrraalliiaa ee CCaalliiffoorrnniiaa,,

uunniittii aall ggrraavviissssiimmoo ddiissaassttrroo ddeellllee MMaauurriittiiuuss,,

ssoonnoo ssttaattii iinnvveeccee uunnoo sspprroonnee aadd aaggiirree iinn

mmooddoo rraappiiddoo ee iinncciissiivvoo..

DDaavvaammoo ppeerr ssccoonnttaattoo ddii vviivveerree oorrmmaaii iinn uunnaa

ssoocciieettàà mmuullttiiccuullttuurraallee,, ccoonn aallllee ssppaallllee llee

ddiissccrriimmiinnaazziioonnii ee ii ssoopprruussii ddeell ppaassssaattoo:: llee

ggrraannddii mmaanniiffeessttaazziioonnii ddii qquueesstt ’’ eessttaattee,, ccoonn

rriippeerrccuussssiioonnii aanncchhee nneell nnoossttrroo ppaaeessee,, ccii

hhaannnnoo iinnvveeccee mmoossttrraattoo qquuaannttaa ppoollvveerree eerraa

aannccoorraa ssoolloo nnaassccoossttaa ssoottttoo iill ttaappppeettoo ddeellllee

nnoossttrree ppaarroollee vvuuoottee..

GGllii sscchheemmii iinn ccuuii eerraavvaammoo aavvvviilluuppppaattii ssoonnoo

ssttaattii ppooccoo uuttii ll ii aa rraalllleennttaarree llaa vveerrttiiggiinnoossaa

ccaadduuttaa ddaallllee nnoossttrree nnuuvvoollee,, ee ll ’’ iimmppaattttoo ccoonn llaa

dduurraa rreeaallttàà èè ssttaattoo vviioolleennttoo..

CCoommee ssii pprroossppeettttaa ppeerr ii ttaannttii cchhee,, ppiiùù oo mmeennoo

ccoonnsscciiaammeennttee,, aabbbbiiaammoo vviissttoo lloottttaarree ccoonnttrroo

ll ’’ eevviiddeennzzaa,, ddaaii nneeggaazziioonniissttii ee ccoommpplloottttiissttii ssuull

CCoovviidd,, aaii ssoosstteenniittoorrii ddii TTrruummpp cchhee hhaannnnoo

ssuuppppoorrttaattoo iill tteennttaattoo rriibbaallttaammeennttoo ddeell vvoottoo

ffiinnoo aall ttrreemmeennddoo eeppiillooggoo ((ssppeerraannddoo cchhee

qquueessttoo ssiiaa)) ddeell 66 GGeennnnaaiioo.. NNeellll ’’ eerraa ddeellllaa ppoosstt--

vveerriittàà,, ccoommee mmoollttii ddeeffiinniissccoonnoo iill ppeerriiooddoo iinn

ccuuii vviivviiaammoo,, ll ’’ uunniioonnee ttrraa iinntteerreessssii ppoolliittiiccii eedd

eeccoonnoommiiccii ,, ffeennoommeennii ssoocciiaallii ee ddeemmooggrraaffiiccii ,, ee

ssoopprraattttuuttttoo ppootteennttiissssiimmii mmeezzzzii ddii

ccoommuunniiccaazziioonnee hhaa ppoorrttaattoo aallllaa nnaasscciittaa ddii

mmoovviimmeennttii ,, ggrruuppppii oorrggaanniizzzzaattii oo aanncchhee ssoolloo

ccrreeddeennzzee cchhee ccoonnqquuiissttaannoo ppoorrzziioonnii

iimmppoorrttaannttii ddeellllaa ppooppoollaazziioonnee,, llee qquuaallii

ppoossssoonnoo ssuubbiirree uunnaa rraaddiiccaalliizzzzaazziioonnee ttaallee ddaa

iimmppeeddiirree uunn ddiibbaattttiittoo,, nnoonn eesssseennddooccii ppiiùù bbaassii

ccoommuunnii ddeellllaa sstteessssaa ccooggnniizziioonnee ddeellllaa rreeaallttàà ((aa

ccaauussaa ddii cciirrccuuiittii vviizziioossii aauuttoorriinnffoorrzzaannttii ddii

ddiissssoonnaannzzaa ccooggnniittiivvaa ee bbiiaass ddii ccoonnffeerrmmaa,,

ccoommee nneell ccaassoo ffoorrssee eesseemmppllaarree ddii QQAAnnoonn)) ..

NNeell nnoossttrroo mmoonnddoo llaa rreeaallttàà èè dduunnqquuee uunnaa

mmaatteerriiaa ccoommpplleessssaa,, mmuullttiiffoorrmmee,, ssffuuggggeennttee,,

ddiiffffiiccii llee ddaa vveeddeerree cchhiiaarraammeennttee oollttrree llee lleennttii

ddeellllaa nnoossttrraa mmeennttee ((ee nnoonn ssoolloo)) .. AAbbbbiiaammoo

ddeecciissoo,, iinn qquueessttoo nnuummeerroo,, ddii cceerrccaarree ddii

iinnddaaggaarree ii ll ssuuoo ssiiggnniiffiiccaattoo ssoottttoo mmoolltteepplliiccii

ppuunnttii ddii vviissttaa..
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NNee aabbbbiiaammoo ppaarrllaattoo ccoonn AAlleessssaannddrroo

VVeessppiiggnnaannii ,, nnoottoo eeppiiddeemmiioollooggoo ddeellllaa

NNoorrtthheeaasstteerrnn UUnniivveerrssiittyy ddii BBoossttoonn,, ccuuii iioo ee ii ll
mmiioo ccoolllleeggaa AAlleessssaannddrroo CChhiiaarraaddiiaa ddii IIVVEE

aabbbbiiaammoo aanncchhee ffaattttoo qquuaallcchhee ddoommaannddaa ssuull ssuuoo

llaavvoorroo ee llaa ssuuaa ccaarrrriieerraa,, llaa ppaannddeemmiiaa iinn ccoorrssoo ee

iill mmoonnddoo ddooppoo ddii eessssaa..

MMoollttii ddii vvooii hhaannnnoo ppaarrtteecciippaattoo aadd uunn nnoossttrroo

ssoonnddaaggggiioo iinn mmeerriittoo,, pprreeppaarraattoo ddaa SStteeffaann PPooppaa

ddii IIAA ee EElleennaa BBoollooggnniinnii ddii IIVVEE,, ii qquuaallii hhaannnnoo

ssccrriittttoo uunn aarrttiiccoolloo ssuull ssuuoo tteemmaa ee ssuullllee vvoossttrree

rriissppoossttee cchhee ttrroovvaattee sseemmpprree iinn qquueessttoo nnuummeerroo..

AAbbbbiiaammoo ppooii rreeaalliizzzzaattoo uunn’’ iinntteerrvviissttaa aa MMaarrccoo

CCiirreellll ii ,, ffiissiiccoo ee rriicceerrccaattoorree nneell ccaammppoo ddeellllaa

mmaatteerriiaa oossccuurraa,, iinn ccuuii ssii ppaarrllaa ddeellllaa ssuuaa

ooccccuuppaazziioonnee,, ddeell ppaassssaattoo,, pprreesseennttee ee ffuuttuurroo

ddeellllaa rriicceerrccaa nneell ssuuoo ccaammppoo,, ddeeii ggrraannddii ddeellllaa

sscciieennzzaa cchhee lloo hhaannnnoo iissppiirraattoo ee ttaannttoo aallttrroo..

TTrroovveerreettee iinnoollttrree uunn aapppprrooffoonnddiimmeennttoo

ssuullll ’’ iippnnoossii ,, uunn aarrttiiccoolloo ssuullllee vvaarriiee iippootteessii

rriigguuaarrddoo llaa nnaattuurraa ddeellllaa nnoossttrraa rreeaallttàà ((vviivviiaammoo

iinn uunnaa ssiimmuullaazziioonnee?? ssccoopprriitteelloo aa ppaaggiinnaa XXXX)) ,,

uunnoo ssuuii bbuucchhii nneerrii rreeaalliizzzzaattoo ddaa AAlleessssaannddrroo

MMiinnii ddii IICC,, ee ppooii aannccoorraa uunnaa rriifflleessssiioonnee

ssuullll ’’ iimmmmaaggiinnaazziioonnee,, llaa ssppeecciiaallee rreecceennssiioonnee ddii

TThhee TTrruummaann SShhooww ddii GGiiaaccoommoo PPuuccii ll lloo ddii II II IICC,,

uunn ppeezzzzoo ssuullllaa vviicceennddaa ddii CCyybbeerrppuunnkk 22007777 ddii

PPiieettrroo PPooggggiiaallii ddii VVHH,, cchhee èè aanncchhee ll ’’ aauuttoorree

ddeellllaa ssttuuppeennddaa ttaavvoollaa qquuii ddii ffiiaannccoo,, uunnoo ssuu

EEmmiinneemm ddii CChhiiaarraa RRiiccccii ddii II II IIEE ee,, iinnffiinnee,, llee

ppooeessiiee ddii GGiioorrggiiaa DDeellllaarroossaa ddii IIVVBB ee AAddeellee

CCaarrlliinnii ddii IIVVCC..

SSee ggiiàà vvii sseemmbbrraa mmoollttoo,, iinn aaggggiiuunnttaa aa qquueessttoo

ssppeecciiaallee nnuummeerroo ttrroovveerreettee uunn iinnsseerrttoo ssppeecciiaallee

ddeeddiiccaattoo aallll ’’ aannnnoo ffiinniittoo ddaa ppooccoo,, ccoonn uunnaa

sseelleezziioonnee ddii ffii llmm ee sseerriiee ddaa vveeddeerree,, aa ccuurraa ddii

JJeennnnyy LLiiaann ee lluucciiaa SSccaarrddoovvii ddii II IIHH,, ((ccuuii ssii

aaggggiiuunnggee uunnaa ssppeecciiaallee rreecceennssiioonnee ddii NNaarrccooss

ssccrriittttaa ddaa AAggnneessee MMeerrllii ddii II II IIEE)) ee ll iibbrrii ddaa

lleeggggeerree..

CCoossaa aassppeettttaattee?? SScceegglliieettee llaa vvoossttrraa ppiill lloollaa eedd

eennttrraattee ccoonn nnooii nneellllaa ttaannaa ddeell BBiiaannccoonniigglliioo::

bbuuoonnaa lleettttuurraa!!
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AA lleessssaannddrroo VVeessppiiggnnaannii,, ffiissiiccoo

nnaattoo aa RRoommaa nneell 11996655,, llaavvoorraa

pprreessssoo llaa NNoorrtthheeaasstteerrnn UUnniivveerrssiittyy ddii

BBoossttoonn eedd èè ttrraa ii mmaassssiimmii eessppeerrttii ddii

eeppiiddeemmiioollooggiiaa..

UUnn ffiissiiccoo cchhee ssii ooccccuuppaa ddii mmooddeellllii

eeppiiddeemmiioollooggiiccii:: ccoommee èè ggiiuunnttoo aa

qquueessttoo iinnssoolliittoo aaccccoossttaammeennttoo??

HHoo iinnccoommiinncciiaattoo aa ffoorrmmaarrmmii ccoommee ffiissiiccoo

((ccoonn uunnaa llaauurreeaa ee uunn ddoottttoorraattoo

aallll ’’UUnniivveerrssiittàà LLaa SSaappiieennzzaa ddii RRoommaa,,

nnddrr)) ,, ppooii ,, ddooppoo uunnaa ddeecciinnaa dd’’ aannnnii

ttrraassccoorrssii ooccccuuppaannddoommii ddii ffiissiiccaa ddeellllaa

mmaatteerriiaa,, ee qquuiinnddii ggiiàà ddii ccoommpplleessssee

ssiimmuullaazziioonnii ,, ccoonn uunn rraappppoorrttoo ssttrreettttoo ccoonn

ii ccoommppuutteerr,, ssoonnoo ppaassssaattoo aallllee sscciieennzzee

iinnffoorrmmaattiicchhee,, llaavvoorraannddoo ssuullll ’’ aannaalliissii

ddeellllee rreettii ssoocciiaallii ,, ii ssoocciiaall nneettwwoorrkk,, ee ddeellllaa

ddiiffffuussiioonnee ddeeii vviirruuss iinnffoorrmmaattiiccii .. LLee

tteeccnnoollooggiiee,, ee ii ll ttiippoo ddii mmaatteemmaattiiccaa

uuttii ll iizzzzaattoo iinn qquueesstt ’’uullttiimmoo ccaammppoo ssoonnoo

ppooii mmoollttoo ssiimmiill ii aa qquueellllee uuttii ll iizzzzaattee nneelllloo

ssttuuddiioo ddeeii vviirruuss bbiioollooggiiccii ,, ddii ccuuii ssoonnoo

ppaassssaattoo aa iinntteerreessssaarrmmii .. OOrrmmaaii ppaarrlloo ddii

cciirrccaa 2200 aannnnii ffaa,, eedd èè ddaa aalllloorraa cchhee iill mmiioo

llaavvoorroo ssii ccoonncceennttrraa ssuullllee mmaallaattttiiee

iinnffeettttiivvee,, llaa mmooddeellll iizzzzaazziioonnee ttrraammiittee

ssiisstteemmii aannaalliittiiccii ee lloo ssvviilluuppppoo ddii

aallggoorriittmmii pprreeddiittttiivvii .. AAll ddii llàà ddeeii ppuunnttii

ppiiùù tteeccnniiccii ,, llaa mmiiaa ccaarrrriieerraa hhaa sseegguuiittoo

uunnaa ttrraaiieettttoorriiaa nnoonn pprroopprriioo lliinneeaarree:: hhoo

ccoommiinncciiaattoo iinn uunn ccaammppoo ddii ssttuuddii ee ssoonnoo

““aatttteerrrraattoo”” iinn uunnoo ccoommpplleettaammeennttee

ddiiffffeerreennttee.. MMaa,, ccoommee ddiiccoo sseemmpprree,, èè

iimmppoorrttaannttee ffaarrssii gguuiiddaarree ddaa cciiòò cchhee ttii

ppiiaaccee ee iinntteerreessssaa,, ppiiùù cchhee ddaallllee

““eettiicchheettttee”” lleeggaattee aallllaa pprroopprriiaa

pprreeppaarraazziioonnee:: ““mmuuoovveerrssii”” ppuuòò eesssseerree

ssttiimmoollaannttee,, aanncchhee ppeerr cceerrccaarree ddii

iinnvveecccchhiiaarree uunn ppoo’’ mmeennoo,, ddooppoo uunn ppoo’’ ddii

aannnnii ..

CCoommee ppoottrreebbbbee rriiaassssuummeerree iill ssuuoo

llaavvoorroo??

QQuueelllloo cchhee ffaacccciiaammoo èè cceerrccaarree ddii

ssuuppppoorrttaarree ii ll llaavvoorroo ddii cchhii ssii ttrroovvaa iinn

““pprriimmaa lliinneeaa”” ,, ccoommee mmeeddiiccii ee iinnffeerrmmiieerrii ,,

ee ssoopprraattttuuttttoo ddeeii ddeecciissoorrii ,, oovvvveerroo ttuuttttii

ccoolloorroo cchhee,, nneellllee vvaarriiee uunniittàà ddii ccrriissii ,, ssii

ooccccuuppaannoo ddii ssvviilluuppppaarree ppoolliittiicchhee ddii

ccoonntteenniimmeennttoo ddeellllaa ddiiffffuussiioonnee ddeell vviirruuss,,

ffoorrnneennddoo lloorroo iinnffoorrmmaazziioonnii .. II ll nnoossttrroo

ccoommppiittoo nnoonn èè pprreennddeerree ddeecciissiioonnii ,, mmaa

ddaarree eelleemmeennttii ddii rraaggiioonnaammeennttoo,,

aattttrraavveerrssoo aannaalliissii ddii sscceennaarrii ,, pprreevviissiioonnii --

ssppeecciiee aa ccoorrttoo rraaggggiioo,, ddaa uunnaa aa qquuaattttrroo

sseettttiimmaannee -- ,, ee uuttii ll iizzzzaarree llaa ccoossiiddddeettttaa

““ iinntteell ll iiggeennzzaa ssiittuuaazziioonnaallee”” ,, oovvvveerroo

ssuupppplliirree aa mmaannccaannzzee ddii ddaattii ,, oo aallttrrii

ppuunnttii oossccuurrii ,, iinntteerrrrooggaattiivvii ,, ggrraazziiee aaii

mmooddeellll ii ccoommppuuttaazziioonnaallii .. CCoommee nneellllee

pprreevviissiioonnii ddeell tteemmppoo,, ccoommuunnqquuee,, ssii

ffoorrnniissccoonnoo ffaassccee ddii ccoonnffiiddeennzzaa:: ddii bbaassee ii ll

nnoossttrroo llaavvoorroo èè ssiimmiillee aa qquueelllloo ddeell mmeetteeoo

ssuull vvoossttrroo cceelllluullaarree,, ii ll qquuaallee vvii ddiiccee cchhee

ddoommaannii ppiioovveerràà ccoonn uunnaa pprroobbaabbiill iittàà ddeell

3300%% ,, ppeerr ffaarree uunn eesseemmppiioo.. PPeerròò ccii

ooccccuuppiiaammoo aanncchhee ddii aannaalliissii ddii ttiippoo

ddiiffffeerreennttee,, ccoommee qquueellllee rriigguuaarrddoo

aallll ’’ iinnttrroodduuzziioonnee ddii rreessttrriizziioonnii .. SSee

ppoonniiaammoo uunnaa zzoonnaa ggiiaallllaa qquuii ,, ee uunnaa

rroossssaa llìì ,, ccoossaa ppuuòò ssuucccceeddeerree?? SSee,, iinnvveeccee,,

ccoonn ll ’’ aarrrriivvoo ddeellllaa nnuuoovvaa vvaarriiaannttee

iinngglleessee,, cchhiiuuddiiaammoo llee ffrroonnttiieerree?? II ll

nnoossttrroo llaavvoorroo rriigguuaarrddaa aanncchhee qquueessttoo..

TTuuttttee qquueessttee iinnffoorrmmaazziioonnii vveennggoonnoo,,

ccoommee ddeettttoo,, ttrraassmmeessssee aaii ddeecciissoorrii ,, ii qquuaallii



ddeevvoonnoo iinnccrroocciiaarrllee ccoonn vvaarrii aallttrrii

ppaarraammeettrrii ,, ddaallll ’’ eeccoonnoommiiaa aallllaa

ddiissppoonniibbiill iittàà ddii rriissoorrssee ddaa mmeetttteerree iinn

ccaammppoo,, ppeerr ppootteerr iinnttrraapprreennddeerree llee

pprroopprriiee sscceellttee ..

CCoonn ll’’aavvvveennttoo ddeellllee nnuuoovvee tteeccnnoollooggiiee,,

ccoommee ssii èè eevvoolluuttaa llaa ssuuaa ddiisscciipplliinnaa ee

ccoommee ssoonnoo ddii ccoonnsseegguueennzzaa ccaammbbiiaattii ii

tteeaamm ddii rriicceerrccaa??

IInnnnaannzziittuuttttoo vvaa ddeettttoo cchhee llaa sscciieennzzaa èè

sseemmpprree ddii ppiiùù uunn eesseerrcciizziioo ddii ssqquuaaddrraa::

sseebbbbeennee,, aa ssccuuoollaa iinn ppaarrttiiccoollaarree,, vvii ssiiaa

sseemmpprree ii ll rraaccccoonnttoo ddeelllloo sscciieennzziiaattoo

bbrrii ll llaannttee cchhee ggiiuunnggee aallllaa ssccooppeerrttaa ddaa

ssoolloo,, nneell ssuuoo llaabboorraattoorriioo,, nneell ssuuoo uuffffiicciioo,,

ccoonndduucceennddoo iill ssuuoo eessppeerriimmeennttoo,, iinn

rreeaallttàà èè sseemmpprree mmeennoo ccoossìì .. LLaa sscciieennzzaa èè

mmoollttoo ssppeessssoo ffaattttaa ddaa ggrruuppppii ffoorrmmaattii ddaa

uunn nnuummeerroo ccoonnssiisstteennttee ddii rriicceerrccaattoorrii ;; llaa

rriicceerrccaa èè qquueelllloo cchhee ddeeffiinniissccoo uunnoo ssffoorrzzoo

ccoolllleettttiivvoo.. EE ssiiccuurraammeennttee ssoottttoo qquueessttoo

ppuunnttoo ddii vviissttaa èè ccaammbbiiaattoo mmoollttoo nneeggllii

uullttiimmii 5500 aannnnii ..

UUnn aallttrroo aassppeettttoo cchhee hhaa ssuubbiittoo uunnaa

ggrraannddee ttrraassffoorrmmaazziioonnee èè qquueelllloo

ddeellll ’’ iinntteerrddiisscciipplliinnaarriieettàà:: nneell mmiioo ccaammppoo,,

aadd eesseemmppiioo,, iinn uunn tteeaamm ssii ttrroovvaannoo

mmaatteemmaattiiccii ccoommee iinnffoorrmmaattiiccii ,, bbiioollooggii ,,

ffiissiiccii ,, eeppiiddeemmiioollooggii .. .. .. ccii ddeevvee eesssseerree uunnaa

ccoonnoosscceennzzaa mmoollttoo aammppiiaa ppeerr ppootteerr

rriissoollvveerree pprroobblleemmii ccoossìì ccoommpplleessssii .. LLee

ssffiiddee cchhee ccii ttrroovviiaammoo aa ffrroonntteeggggiiaarree

ccoommee ssoocciieettàà,, aall ggiioorrnnoo dd’’ooggggii ,,

rriicchhiieeddoonnoo qquueessttoo ttiippoo ddii aapppprroocccciioo,,

nnoonn ppiiùù sseettttoorriiaallee mmaa aappppuunnttoo

iinntteerrddiisscciipplliinnaarree,, ddoovvee uunnaa ppeerrssoonnaa ssoollaa

nnoonn bbaassttaa mmaa sseerrvvoonnoo vvaarriiee ccoommppeetteennzzee

aallll ’’ iinntteerrnnoo ddii uunn tteeaamm..

QQuuaannttoo hhaa ssttrraavvoollttoo llaa ssuuaa

ooccccuuppaazziioonnee ll’’aattttuuaallee ppaannddeemmiiaa??

IInn pprriimmoo lluuooggoo,, ll ’’hhaa mmuuttaattaa aa mmee ccoommee

aanncchhee vvooii ssttuuddeennttii ,, ccoommee aa ttuuttttii ::

ssiiccuurraammeennttee llee nnoossttrree vviittee,, ii ll nnoossttrroo

mmooddoo ddii llaavvoorraarree,, ddii ccoommuunniiccaarree,, ssoonnoo

ccaammbbiiaattii ,, ee qquueessttoo lloo sseennttoo ssuullllaa mmiiaa

ppeellllee ccoommee ooggnnuunnoo.. IInn aaggggiiuunnttaa,, nneell mmiioo

llaavvoorroo ssii èè eennttrraattii iinn qquueelllloo cchhee èè

ddeeffiinniittoo ““ tteemmppoo ddii eemmeerrggeennzzaa”” ,, sseennzzaa

ppiiùù ppaauussee:: nnoonn eessiissttee ppiiùù aallccuunn rriittmmoo

““nnoorrmmaallee”” ,, ddoobbbbiiaammoo cceerrccaarree ddii

llaavvoorraarree ““2244//77”” ,, 2244 oorree aall ggiioorrnnoo ppeerr

sseettttee ggiioorrnnii aallllaa sseettttiimmaannaa.. CCeerrcchhiiaammoo

ddii ffaarrlloo aall mmeegglliioo ddeellllee nnoossttrree ccaappaacciittàà,, ee

qquuiinnddii qquueessttoo èè uunn ppeerriiooddoo ddii llaavvoorroo

ddaavvvveerroo iinntteennssoo,, ee aanncchhee ddiiffffeerreennttee ::

ddaallll ’’ aammbbiittoo ddeellllaa rriicceerrccaa,, ddeelllloo ssvviilluuppppoo,,

ddeellllaa ccoommpprreennssiioonnee ddeeii ffeennoommeennii ,, ssii

ppaassssaa aadd uunn ccoommppiittoo ddii ““ ssuuppppoorrttoo

ttaattttiiccoo”” ,, ccoommee ssii ddiiccee iinn ggeerrggoo,, aall llee

ddeecciissiioonnii ddaa pprreennddeerree nneellllaa ggeessttiioonnee ddii

uunnaa ppaannddeemmiiaa ccoommee qquueellllaa ddaa CCoovviidd-- 11 99..

LLaa ppaannddeemmiiaa hhaa qquuiinnddii ppoorrttaattoo ggrraannddee

ccaammbbiiaammeennttoo,, ee ssii ssppeerraa,, ccoommee ddiicciiaammoo

ssppeessssoo,, ddii ttoorrnnaarree pprreessttoo aallllaa nnoorrmmaalliittàà..

DDooppoo llee pprriimmee dduuee ““oonnddaattee””,, qquuaannttoo èè

ccaammbbiiaattoo ll’’aapppprroocccciioo vveerrssoo iill CCOOVVIIDD--

1199?? QQuuaallii oossttaaccoollii ssoonnoo ssttaattii ssuuppeerraattii

ee qquuaannttii nnuuoovvii ssee nnee ssoonnoo ffoorrmmaattii??

SSuullllaa pprriimmaa oonnddaattaa èè mmoollttoo ddiiffffiiccii llee ffaarree

uunn’’ aannaalliissii ccrriittiiccaa ddii qquuaalluunnqquuee

aapppprroocccciioo ssiiaa ssttaattoo aaddoottttaattoo:: ccii ssii èè

ttrroovvaattii aa ggeessttiirree qquuaallccoossaa cchhee nnoonn eerraa

mmaaii aaccccaadduuttoo dduurraannttee llaa nnoossttrraa vviittaa,, ee ssii

ppuuòò qquuiinnddii ,, ccoommee ddiiccoo,, ddaarree ii ll ““bbeenneeffiicciioo

dd’’ iinnvveennttaarriioo”” aa cchhii ssii èè ttrroovvaattoo aa

ddoovveerrsseennee ooccccuuppaarree.. SSoonnoo ssttaattii ffaattttii
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ttaannttii eerrrroorrii ,, aallccuunnii aanncchhee ddooppoo

aavvvveerrttiimmeennttii ,, mmaa ssaarreebbbbee ssttaattoo ddiiffffiiccii llee

aaggiirree ddiivveerrssaammeennttee..

NNeellllaa sseeccoonnddaa oonnddaattaa ccii ssoonnoo ssttaattee ppiiùù

ccoollppee:: sseeccoonnddoo mmee,, mmaa ccoommee hhaannnnoo

ddeettttoo aanncchhee aallttrrii ,, ccii ssii ssaarreebbbbee ddoovvuuttii

pprreeppaarraarree mmeegglliioo,, uuttii ll iizzzzaannddoo ll ’’ eessttaattee

ppeerr rraaffffoorrzzaarree llee ““ ttrriinncceeee”” ;; ee iinnvveeccee,,

ppuurrttrrooppppoo,, qquueessttoo nnoonn èè ssttaattoo ffaattttoo nneellllaa

mmaanniieerraa aaddeegguuaattaa.. NNoonn ssii ttrraattttaa ddii uunn

pprroobblleemmaa ssoolloo iittaalliiaannoo,, mmaa ggeenneerraallee,,

ccoommuunnee aa mmoollttiissssiimmii ppaaeessii ..

OOrraa ssii aarrrriivvaa aadd uunn nnuuoovvoo mmoommeennttoo

cchhiiaavvee,, oovvvveerroo qquueelllloo ddeeii pprroossssiimmii mmeessii ,,

ddoovvee bbiissooggnneerràà ggeessttiirree qquueessttaa ppaannddeemmiiaa

ccoonn llee vveecccchhiiee ““aarrmmii”” ,, mmeennttrree vvaannnnoo

aavvaannttii llee ccaammppaaggnnee ddii vvaacccciinnaazziioonnee..

CC’’ èè qquuiinnddii iinn vviissttaa uunn’’ ””aarrmmaa”” iinn ppiiùù ((ii ll

vvaacccciinnoo,, nnddrr)) ,, cchhee pprriimmaa mmaannccaavvaa ee,, aadd

eesssseerree oottttiimmiissttii ,, ssaarràà mmoollttoo dd’’ aaiiuuttoo..

PPeerròò,, aall lloo sstteessssoo tteemmppoo,, ssii ttrraattttaa ddii uunnaa

ssffiiddaa mmoollttoo ggrraannddee,, ddii ttiippoo llooggiissttiiccoo --

nnoonn ppiiùù eeppiiddeemmiioollooggiiccoo -- ,, iinn qquuaannttoo

rriigguuaarrddaa ll ’’ aavveerree ssuuffffiicciieennttii ddoossii ee ii ll

ddiissttrriibbuuiirrllee vveelloocceemmeennttee nneellllaa

ppooppoollaazziioonnee.. NNeell ffrraatttteemmppoo bbiissooggnnaa

tteenneerr dduurroo,, ee iinn qquueessttoo ssiiccuurraammeennttee uunnaa

mmaaggggiioorree pprreeppaarraazziioonnee,, ccoonn uunn

rraaffffoorrzzaammeennttoo ddeell ssiisstteemmaa ddii ccoonnttrroolllloo

ddeellll ’’ eeppiiddeemmiiaa,, ppuuòò ppeerrmmeetttteerree ddii

nnaavviiggaarree aattttrraavveerrssoo qquueessttii mmeessii sseennzzaa

ddoovveerr rriiccoorrrreerree nnuuoovvaammeennttee aa ffoorrttii

rreessttrriizziioonnii .. RRiiccoorrddiiaammooccii sseemmpprree cchhee,, aall

ddii llàà ddeellllaa ddiiccoottoommiiaa ssaalluuttee--eeccoonnoommiiaa,, ii

lloocckkddoowwnn ssaarreebbbbeerroo ddaa eevviittaarree::

ddoovvrreebbbbee eesssseerree ppoossssiibbiillee rraaffffoorrzzaarree ii ll

ssiisstteemmaa iinn mmooddoo ddaa eevviittaarree ddii iimmppoorrrree

ffoorrttii ll iimmiittaazziioonnii nneellllaa vviittaa ddeellllee ppeerrssoonnee..

SSii ppaarrllaa dduunnqquuee ddii ssccrreeeenniinngg ddii mmaassssaa,,

nneellllee ssccuuoollee ccoommee ssuuii ppoossttii ddii llaavvoorroo,,

ccoonn mmaaggggiioorree ddiissppoonniibbiill iittàà ddii tteesstt ppeerr

ppootteerr iiddeennttiiffiiccaarree ii ccaassii ee iissoollaarrll ii ii ll ppiiùù

pprreeccoocceemmeennttee ppoossssiibbiillee ,, ssttrruuttttuurree ddii

rrii lleevvaammeennttoo mmoollttoo eeffffiicciieennttii ,, ggrraannddee

fflleessssiibbiill iittàà nneeggllii aapppprrooccccii :: ttuuttttoo qquueelllloo

cchhee ppuuòò aaiiuuttaarree aa ggeessttiirree aall mmeegglliioo llaa

ppaannddeemmiiaa.. VVeeddrreemmoo,, nneeii pprroossssiimmii mmeessii ,,

ssee ssii èè rriiuusscciittii aa mmiigglliioorraarree ssoottttoo qquueessttoo

ppuunnttoo ddii vviissttaa -- nnoonn ssii ttrraattttaa ddii uunn

pprroobblleemmaa ssoolloo ddeell nnoossttrroo ppaaeessee,, mmaa

aanncchhee ddii mmoollttii aallttrrii ,, ssiiaa iinn EEuurrooppaa cchhee aall

ddii ffuuoorrii ddeell vveecccchhiioo ccoonnttiinneennttee,, ccoommee ggllii

SSttaattii UUnniittii ..

AAddeessssoo,, ccoommee ddeettttoo,, ddoobbbbiiaammoo tteenneerr

dduurroo,, ppeerrcchhéé èè ii ll mmoommeennttoo,, qquuaannddoo

oorrmmaaii ssii vveeddee llaa ““ lluuccee iinn ffoonnddoo aall

ttuunnnneell”” ,, ddii cceerrccaarree ddii eesssseerree ii ll ppiiùù

ppoossssiibbiillee eeffffiiccaaccii ee aabbiill ii ,, iinn mmooddoo cchhee ssii

aarrrriivvii aadd uunn lliivveelllloo ddii vvaacccciinnaazziioonnee ddeellllaa

ppooppoollaazziioonnee ttaallee ddaa ffaarr ““sscceemmaarree””

ll ’’ eeppiiddeemmiiaa..

CCoommee ccii ssii ssttaa rraappppoorrttaannddoo ccoonn llee

nnuuoovvee vvaarriiaannttii eemmeerrggeennttii ddeell vviirruuss??

II ll SSAARRSSCCooVV--22 ,, ccoommee ttuuttttii ii vviirruuss,, hhaa llee

ssuuee mmuuttaazziioonnii :: ccii ssoonnoo nnuummeerroossee

vvaarriiaannttii ,, ddii ccuuii mmoollttee pprriivvee ddii ddiiffffeerreennzzee

ddaall ppuunnttoo ddii vviissttaa eeppiiddeemmiioollooggiiccoo,,

aallccuunnee cchhee mmoossttrraannoo ccaammbbiiaammeennttii

mmooddeessttii ,, ee aallttrree aannccoorraa,, iinnvveeccee,, ddaa

““ tteenneerree dd’’oocccchhiioo”” .. LLaa vvaarriiaannttee

rreecceenntteemmeennttee ccoommppaarrssaa iinn IInngghhiilltteerrrraa,,

nneellll ’’ aarreeaa ddii LLoonnddrraa,, ddeessttaa

pprreeooccccuuppaazziioonnee:: nnoonn èè mmoottiivvoo ddii ppaanniiccoo,,

mmaa èè ppoossssiibbiillee cchhee pprreesseennttii uunn aauummeennttoo

ddii ttrraassmmiissssiibbiill iittàà,, mmeennttrree ppeerr

ccoonnsseegguueennzzee ssuull ppiiaannoo ddeeii vvaacccciinnii ee

ddeellllee rreeiinnffeezziioonnii nnoonn vvii ssoonnoo aannccoorraa ddaattii
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ddiissppoonniibbiill ii ..

EE’’ nneecceessssaarriioo,, qquuiinnddii ,, iinn qquueessttoo ccaassoo,,

rraaffffoorrzzaarree uunnaa ddeellllee ccoommppoonneennttii ddeellllaa

ssoorrvveegglliiaannzzaa eeppiiddeemmiioollooggiiccaa:: ootttteenneerree

mmoollttee sseeqquueennzzee ggeennoommiicchhee ddeell vviirruuss,, ee

oosssseerrvvaarrllee ppeerr vveeddeerree ccoommee ccaammbbiiaa,, èè

eessttrreemmaammeennttee iimmppoorrttaannttee.. GGllii iinngglleessii ,,

aadd eesseemmppiioo,, ssoonnoo mmoollttoo bbrraavvii iinn qquueessttoo,,

ee hhaannnnoo iinnffaattttii ssccooppeerrttoo ttaallii vvaarriiaannttii

pprriimmaa ddii ttuuttttii ,, ppooiicchhéé eeffffeettttuuaannoo qquuaassii ii ll

1100%% ddii sseeqquueennzziiaammeennttoo ddeell vviirruuss ddii ttuuttttii

ii ccaassii ppoossiittiivvii .. PPuurrttrrooppppoo,, nneeggllii aallttrrii

ppaaeessii cciiòò nnoonn vviieennee ffaattttoo eedd èè qquuiinnddii ppiiùù

ddiiffffiiccii llee sseegguuiirree ll ’’ eevvoolluuzziioonnee ddeell vviirruuss..

NNee ccoonnsseegguuee cchhee rriissuullttaa iimmppoorrttaannttee

lliimmiittaarree llaa cciirrccoollaazziioonnee ddeell SSAARRSSCCooVV--22 ,,

ppeerrcchhéé aassssiieemmee aadd eessssaa aauummeennttaa llaa

pprroobbaabbiill iittàà ddeell vveerriiffiiccaarrssii ddii mmuuttaazziioonnii ,,

llee qquuaallii ppoossssoonnoo aappppuunnttoo ccaauussaarree

pprroobblleemmii,, ee aalllloo sstteessssoo tteemmppoo

vveelloocciizzzzaarree llaa ccaammppaaggnnaa ddii

vvaacccciinnaazziioonnee,, cchhee ssii ttrraammuuttaa qquuiinnddii iinn

uunnaa ““ccoorrssaa ccoonnttrroo iill tteemmppoo”” ,, ppeerr eevviittaarree

cchhee iill vviirruuss ccaammbbii ttrrooppppoo rriissppeettttoo aa

qquueelllloo ppeerr ccuuii èè ssttaattoo ssvviilluuppppaattoo iill

vvaacccciinnoo..

CCee nnee hhaa ggiiàà ppaarrllaattoo iinn mmooddoo

aallqquuaannttoo eessaauurriieennttee,, mmaa ppoottrreebbbbee

ssppiieeggaarree nneell ddeettttaagglliioo iinn cchhee mmooddoo ee

ccoonn qquuaallee ppeessoo eennttrraa iinn ggiiooccoo

ll’’iimmppoorrttaannttee vvaarriiaabbiillee cchhee èè iill

vvaacccciinnoo??

EE’’ uunnaa vvaarriiaabbiillee eessttrreemmaammeennttee

iimmppoorrttaannttee,, ppeerrcchhéé aattttrraavveerrssoo llaa

vvaacccciinnaazziioonnee nnooii ppoossssiiaammoo ccrreeaarree

ffiinnaallmmeennttee qquueellll ’’ eeffffeettttoo ddii iimmmmuunniittàà

ddeellllaa ppooppoollaazziioonnee cchhee ““ ttaagglliiaa llee ggaammbbee””

aall vviirruuss ee ccii rriippoorrttaa iinn uunnaa ssiittuuaazziioonnee iinn

ccuuii ppoossssiiaammoo rriittoorrnnaarree aallllee nnoossttrree

aattttiivviittàà nnoorrmmaallii sseennzzaa llee aattttuuaallii

pprreeooccccuuppaazziioonnii .. PPeerròò èè ffoonnddaammeennttaallee

ddiirree aa ttuuttttii cchhee ssii ttrraattttaa ddii uunn pprroocceessssoo

lluunnggoo:: nnoonn aavvvviieennee iinn uunn ggiioorrnnoo,, ee

nneeppppuurree iinn uunnaa sseettttiimmaannaa,, llee ddoossii

ddiissppoonniibbiill ii vveerrrraannnnoo ddiissttrriibbuuiittee nneell

tteemmppoo,, ee bbiissooggnneerràà dduunnqquuee aarrrriivvaarree aallllaa

PPrriimmaavveerraa ppeerr oosssseerrvvaarree eeffffeettttii

iimmppoorrttaannttii ssuullllaa ttrraaiieettttoorriiaa

eeppiiddeemmiioollooggiiccaa..

SSii ddoovvrràà qquuiinnddii tteenneerr dduurroo,, ccoommee hhoo ggiiàà

ddeettttoo,, qquuaallcchhee mmeessee,, mmaa ssiiccuurraammeennttee ii ll

vvaacccciinnoo aavvrràà uunn iimmppaattttoo mmoollttoo

rrii lleevvaannttee.. AAnncchhee ppeerrcchhéé ssii ttrraattttaa ddii uunn

vvaacccciinnoo ssvviilluuppppaattoo ccoonn tteeccnniicchhee nnuuoovvee,,

mmoollttoo fflleessssiibbiillee ,, iinn ggrraaddoo ddii eesssseerree

aaddaattttaattoo aa nnuuoovvee vvaarriiaannttii ddeell vviirruuss ::

eesssseennddoo ssttaattoo ppooii ssvviilluuppppaattoo iinn uunn aannnnoo,,

ppeerr mmee ccoossttiittuuiissccee uunn eennoorrmmee ssuucccceessssoo

sscciieennttiiffiiccoo..

PPeennssaa cchhee llaa ppaannddeemmiiaa ddaa CCOOVVIIDD

ppoorrtteerràà qquuaallcchhee ccaammbbiiaammeennttoo nneell

rraappppoorrttoo ttrraa iill ppootteerree ppoolliittiiccoo ee llaa

sscciieennzzaa,, iinn ppaarrttiiccoollaarree nneell ssuuoo

ccaammppoo??

QQuueessttaa èè uunnaa ddoommaannddaa mmoollttoo

iimmppoorrttaannttee.. LLaa sscciieennzzaa hhaa,, ccoonn llaa

ppoolliittiiccaa,, uunn rraappppoorrttoo ssppeessssoo ddii

ddiippeennddeennzzaa,, ppeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa aadd

eesseemmppiioo ii ffoonnddii ddeessttiinnaattii aall llaa rriicceerrccaa,, oo

lloo ssvviilluuppppoo ddii nnuuoovvee tteeccnnoollooggiiee,, ee qquuiinnddii

ii ll ttrraassffeerriimmeennttoo ddeell ssaappeerree sscciieennttiiffiiccoo

nneell ssiisstteemmaa pprroodduuttttiivvoo ddeell ppaaeessee..

IIoo ppeennssoo cchhee qquueessttaa ppaannddeemmiiaa,,

iinnnnaannzziittuuttttoo,, ppoorrtteerràà aallllaa

sseennssiibbiill iizzzzaazziioonnee ddeellllaa ppoolliittiiccaa rriissppeettttoo

aadd aallccuunnii pprroobblleemmii,, ccoommee aadd eesseemmppiioo
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qquueelllloo ddeellllee mmaallaattttiiee iinnffeettttiivvee eemmeerrggeennttii

ee ddeeii rriisscchhii aadd eessssee ccoorrrreellaattii ,, ee qquuiinnddii

aallllaa ccrreeaazziioonnee ddii iinnffrraassttrruuttttuurree cchhee

ppeerrmmeettttaannoo ddii pprreevveenniirree qquueessttii rriisscchhii eedd

eesssseerree ppiiùù pprreeppaarraattii .. PPooii ,, ppiiùù iinn

ggeenneerraallee,, ffaarràà ccaappiirree ll ’’ iimmppoorrttaannzzaa ddii uunn

aapppprroocccciioo bbaassaattoo ssuullll ’’ eevviiddeennzzaa rriissppeettttoo

aa qquueessttiioonnii cchhee ccooiinnvvoollggoonnoo aassppeettttii

sscciieennttiiffiiccii ..

VVeeddrreemmoo.. SSoonnoo ddeellll ’’ iiddeeaa cchhee,, ccoommee ffoorrssee

aavvrreettee oosssseerrvvaattoo aanncchhee vvooii ,, ssii tteennddaa

ssppeessssoo aadd aavveerree llaa mmeemmoorriiaa ccoorrttaa,, aa

ddiimmeennttiiccaarrssii ddii ttuuttttoo uunnaa vvoollttaa uusscciittii ddaaii

pprroobblleemmii :: èè ssuucccceessssoo dduurraannttee ll ’’EEssttaattee,,

qquuaannddoo,, ccoonn iill ccoonnttaaggiioo iinn ccaalloo,, ccii ssii èè

ccoommppoorrttaattii ccoommee ssee ffoossssee ttuuttttoo ffiinniittoo..

SSppeerriiaammoo nnoonn ssiiaa qquueessttoo iill ccaassoo,, ee ssii eessccaa

rraaffffoorrzzaattii ddaa qquueessttaa eessppeerriieennzzaa,, ppeerr

cceerrccaarree ddii ggeessttiirree aall mmeegglliioo llee

eemmeerrggeennzzee,, ee nnoonn ssoolloo qquueellllee

eeppiiddeemmiioollooggiicchhee:: vviivviiaammoo iinn uunn mmoonnddoo

ttaallmmeennttee iinntteerrccoonnnneessssoo cchhee ddoobbbbiiaammoo

iimmppaarraarree aadd aaffffrroonnttaarree ffeennoommeennii

ccoommpplleessssii cchhee ppoossssoonnoo ccrreeaarree ddeeggllii

sshhoocckk iimmppoorrttaannttii ,, eedd èè nneecceessssaarriioo uussaarree

llaa sscciieennzzaa ppeerr ffaarrlloo..

SSii ssppeerraa qquueessttaa ppaannddeemmiiaa ppoossssaa eesssseerr

ssttaattaa ddii lleezziioonnee..

IInn qquueessttii mmeessii èè ssttaattoo iinntteerrvviissttaattoo

ddiivveerrssee vvoollttee,, ccoommee aallttrrii eessppeerrttii,, iinn

TTeelleevviissiioonnee,, ssuu iinntteerrnneett oo ssuu

qquuoottiiddiiaannii.. CCoommee hhaa iimmppoossttaattoo llaa ssuuaa

ccoommuunniiccaazziioonnee,, iinn cchhee mmooddoo ccrreeddee

cciiòò ssiiaa ssttaattoo ffaattttoo ddaa ppaarrttee ddeell mmoonnddoo

sscciieennttiiffiiccoo ee -- eevveennttuuaallmmeennttee -- qquuaallii

eerrrroorrii ccrreeddee ssii ssiiaannoo ffaattttii??

CCrreeddoo cchhee llaa ccoommuunniiccaazziioonnee nnoonn ssiiaa

ssttaattaa ggeessttiittaa mmoollttoo bbeennee,, ppeerr vvaarrii mmoottiivvii ..

PPrriimmoo,, ggllii sscciieennzziiaattii nnoonn ssoonnoo,, mmoollttoo

ssppeessssoo,, ddeeii ccoommuunniiccaattoorrii :: nnoonn hhaannnnoo

aavvuuttoo uunnaa ffoorrmmaazziioonnee ppeerr qquueessttoo

ccoommppiittoo,, ee qquuiinnddii ffrreeqquueenntteemmeennttee nnoonn

ssoonnoo rriiuusscciittii aa ttrraassmmeetttteerree bbeennee iill lloorroo

mmeessssaaggggiioo.. IInn qquueessttoo ccaassoo llaa ““ccoollppaa”” èè

lloorroo..

DDaallll ’’ aallttrroo llaattoo,, ccii ssoonnoo ii ggiioorrnnaalliissttii ee llee

ppeerrssoonnee cchhee vviivvoonnoo nneeii mmeeddiiaa,, ii qquuaallii

ssoonnoo aabbiittuuaattii aadd uunnaa ccoommuunniiccaazziioonnee

ddiivveerrssaa ddaa qquueellllaa sscciieennttiiffiiccaa,, ee hhaannnnoo

qquuiinnddii cceerrccaattoo ddii ttrraassffoorrmmaarree

ll ’’ iinnffoorrmmaazziioonnee ddii qquueesstt ’’uullttiimmoo ttiippoo iinn

ttiittoollii ssttrrii ll llaattii iinn pprriimmaa ppaaggiinnaa,, iinn uunnaa

mmaanniieerraa,, aanncchhee iinn qquueessttoo ccaassoo,, nnoonn

ccoorrrreettttaa,, ccrreeaannddoo dduunnqquuee ccoonnffuussiioonnee..

DDooppooddiicchhéé vvii èè ttuuttttoo cciiòò cchhee aaccccaaddee

sseemmpprree:: vvii ssoonnoo ppeerrssoonnee ccoonn aaggeennddee

ppoolliittiicchhee,, iinntteerreessssii ,, cchhee ssii aaggggiiuunnggoonnoo aa

qquueessttoo qquuaaddrroo aannddaannddoo aa ffoorrmmaarree uunnaa

““vvaallaannggaa”” ddii ccoommuunniiccaazziioonnee ssppeessssoo

ffrraassttoorrnnaannttee..

PPeerrssoonnaallmmeennttee hhoo cceerrccaattoo ddii ffaarree ddeell

mmiioo mmeegglliioo,, eevviittaannddoo ddii eennttrraarree nneellllee

ppoolleemmiicchhee,, ggllii ssccoonnttrrii ssffrruuttttaattii

pprriinncciippaallmmeennttee ppeerr aattttrraarrrree lleettttoorrii ,, ee

tteennttaannddoo ddii ddaarree uunn mmeessssaaggggiioo ccooeerreennttee..

SSoopprraattttuuttttoo,, ccoommee sscciieennzziiaattii ddoobbbbiiaammoo

ssaappeerr ddiirree ““nnoonn lloo ssaappppiiaammoo”” ,,

aammmmeetttteerree ddii nnoonn ppootteerr rriissppoonnddeerree,,

ppeerrcchhéé aavveerree ttrrooppppee cceerrtteezzzzee ssppeessssoo nnoonn

ccoossttiittuuiissccee uunn aapppprroocccciioo sscciieennttiiffiiccoo..

UUnn’’aallttrraa ccoossaa cchhee ccrreeddoo eesssseerree

iimmppoorrttaannttee èè ll ’’ oonneessttàà nneeii ccoonnffrroonnttii ddeeii

cciittttaaddiinnii ,, ddeellllee ppeerrssoonnee:: nnoonn eesssseerree nnéé

ccaattaassttrrooffiissttii mmaa nneeppppuurree oottttiimmiissttii ,,

ppooiicchhéé llaa sscciieennzzaa hhaa iill ddoovveerree ddii eesssseerree

rraazziioonnaallee ee ddiirree llaa vveerriittàà aall cciittttaaddiinnoo,, ii ll

qquuaallee aa ssuuaa vvoollttaa ddeevvee eesssseerree pprreeppaarraattoo
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aadd aaggiirree ssiimmiillmmeennttee,, iinn mmooddoo

ccoonnssaappeevvoollee ..

IInn aaggggiiuunnttaa aa qquueessttoo,, èè eemmeerrssaa

ll ’’ iimmppoorrttaannzzaa ddeellllaa nneecceessssiittàà ddii bbuuoonnii

ddiivvuullggaattoorrii ,, ccuuii aaffffiiddaarree ll ’’ iinnffoorrmmaazziioonnee

sscciieennttiiffiiccaa,, aannzziicchhéé llaasscciiaarrllaa aaggllii

sscciieennzziiaattii sstteessssii -- ii qquuaallii ,, ccoommee ggiiàà ddeettttoo,,

mmaaggaarrii nnoonn hhaannnnoo rriicceevvuuttoo llaa

ffoorrmmaazziioonnee nneecceessssaarriiaa -- oo aa ggiioorrnnaalliissttii

nnoonn pprreeppaarraattii .. BBiissooggnnaa cchhee qquueessttee ffiigguurree

aaccqquuiissttiinnoo iimmppoorrttaannzzaa ee ddiiggnniittàà

pprrooffeessssiioonnaallee,, ssoonnoo rreeaallmmeennttee

ffoonnddaammeennttaallii .. IInn II ttaalliiaa ii ll ggiioorrnnaalliissmmoo

sscciieennttiiffiiccoo vviieennee sseemmpprree ccoonnssiiddeerraattoo ddii

sseeccoonnddoo lliivveelllloo,, ii ggrraannddii ggiioorrnnaallii nnoonn

hhaannnnoo uunnaa ccuullttuurraa,, uunnaa ttrraaddiizziioonnee

lleeggaattaa aadd eessssoo,, cchhee iinnvveeccee,, sseeccoonnddoo mmee,,

aannddrreebbbbee mmoollttoo rraaffffoorrzzaattaa..

UUnn’’uullttiimmaa ccoossaa,, cchhee ddiiccoo ssppeessssoo,, èè ddii

ssttaarree aatttteennttii qquuaannddoo qquuaallccuunnoo ddiiccee

““ppaarrllaa uunn eessppeerrttoo”” :: cceerrccaattee sseemmpprree ddii

cchhiieeddeerree ((oo cchhiieeddeerrvvii)) ““eessppeerrttoo.. .. .. ddii

ccoossaa?? ””

PPeerrssoonnaallmmeennttee,, nnoonn ppaarrlleerreeii mmaaii ddii

ccoommee ssii ccuurraa uunn ppaazziieennttee oo ssii ssvviilluuppppaa

uunn vvaacccciinnoo,, ppeerrcchhéé nnoonn èè iill mmiioo ccaammppoo;;

ppoossssoo ttrraattttaarree ddii ccoommee ssii ffaannnnoo aannaalliissii ee

mmooddeellll ii eeppiiddeemmiioollooggiiccii ,, iinn qquuaannttoo mmii

ooccccuuppoo ddii eeppiiddeemmiioollooggiiaa eedd

eeppiiddeemmiioollooggiiaa ccoommppuuttaazziioonnaallee .. AAlllloo

sstteessssoo mmooddoo,, ooggnnii eessppeerrttoo ddoovvrreebbbbee

ppaarrllaarree ddii cciiòò cchhee ffaa ppaarrttee ddeell ssuuoo

ssppeecciiffiiccoo aammbbiittoo eedd eevviittaarree ddii eennttrraarree iinn

aallttrree aarreeee ppiiùù ddiiffffiiccii ll ii ,, ppeerrcchhéé ppooii ssppeessssoo

ssii ccoommmmeettttoonnoo eerrrroorrii eevviittaabbiill ii ..

PPuurrttrrooppppoo,, iinn uunnaa ppaannddeemmiiaa cchhee hhaa

ssccoonnvvoollttoo ttuuttttii ee ssttrraavvoollttoo llee nnoossttrree vviittee,,

ccoommpprreennddoo cchhee qquueessttoo ppoossssaa eesssseerree

ddiiffffiiccii llee ,, ppeerròò èè ffoonnddaammeennttaallee tteenneerree aa

mmeennttee cchhee llaa ccaattttiivvaa iinnffoorrmmaazziioonnee nnoonn

aaiiuuttaa mmaaii nneessssuunnoo..

UUnnaa ccoossaa iimmppoorrttaannttee,, lloo ddiiccoo iinn

ppaarrttiiccoollaarree ppeerr vvooii ,, èè cchhee iill cciittttaaddiinnoo

sstteessssoo aabbbbiiaa aabbbbaassttaannzzaa ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa

ddaa ssaappeerr ddiissttiinngguueerree ll ’’ iinnffoorrmmaazziioonnee

bbuuoonnaa ddaa qquueellllaa ccaattttiivvaa,, eecccceessssiivvii

aallllaarrmmiissmmii oo oottttiimmiissmmii,, ssaappeennddoo lleeggggeerree

ccoorrrreettttaammeennttee llee nnoottiizziiee ee,, iinn qquueessttoo

ggrraannddee rruummoorree mmeeddiiaattiiccoo,, ddiissttiinngguueennddoo

llee ffoonnttii aatttteennddiibbiill ii ..

PPeerr lleeggaarrccii aall tteemmaa ddeell nnuummeerroo,, aall ddii

llàà ddeeii mmooddeellllii ccooii qquuaallii ssii ccoonnffrroonnttaa

qquuoottiiddiiaannaammeennttee,, qquuaall èè llaa ssuuaa

vviissiioonnee ddeellllaa rreeaallttàà??

II mmooddeellll ii ssoonnoo sseemmpprree mmooddeellll ii ,, nnoonn

ssoonnoo mmaaii llaa rreeaallttàà.. LLaa rreeaallttàà èè sseemmpprree

ppiiùù ccoommpplleessssaa,, ppuurrttrrooppppoo,, èè uunn

““aanniimmaallee”” ddiivveerrssoo..

EE qquueessttoo èè ii ll mmoottiivvoo ppeerr ccuuii ,, ccoommee ddiicceevvoo

pprriimmaa,, cchhii ccrreeaa mmooddeellll ii nnoonn ddàà

iinnddiiccaazziioonnii eessaattttee,, mmaa ffoorrnniissccee eelleemmeennttii

ddii rraaggiioonnaammeennttoo,, iinnffoorrmmaazziioonnii .. LLaa

rreeaallttàà èè llaa vveerraa ccoommpplleessssiittàà,, qquueelllloo cchhee

nnoonn ssaapprreemmoo mmaaii ccoogglliieerree

ccoommpplleettaammeennttee,, cchhee iinn qquuaallcchhee mmooddoo ccii

ssffuuggggee,, ee llaa rreeaallee ssffiiddaa èè aavvvviicciinnaarrssii aadd

eessssaa,, ii ll ppiiùù ppoossssiibbiillee ,, iinn uunnaa ssppeecciiee ddii

bbaattttaagglliiaa ddoovvee aallllaa ffiinnee ssiiaammoo sseemmpprree uunn

ppoo’’ ppeerrddeennttii ..

LLaa rreeaallttàà èè aanncchhee iill rriiuusscciirree sseemmpprree,, iinn

qquueessttee ddiissccuussssiioonnii ,, aa rriiccoorrddaarrssii cchhee

qquuaalluunnqquuee ccoossaa ssii ffaa oo ssii ddiiccee,, rriigguuaarrddaa

ddeellllee ppeerrssoonnee,, ddeeggllii eesssseerrii uummaannii ,, ssppeessssoo

ttrraaggeeddiiee ppeerrssoonnaallii ,, ddiiffffiiccoollttàà eennoorrmmii .. SSii

ddiiccee ssppeessssoo:: ““2200 mmoorrttii ssoonnoo uunnaa

ttrraaggeeddiiaa,, 5500..000000 uunnaa ssttaattiissttiiccaa”” ,, oovvvveerroo
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ssii ppuuòò ppeerrddeerree ii ll sseennssoo ddii ccoossaa ssiiaa llaa

rreeaallttàà,, ddeell ffaattttoo cchhee llee vviittee ssoonnoo ttuuttttee

eessttrreemmaammeennttee iimmppoorrttaannttii ,, ooggnnuunnaa hhaa

uunnaa ssttoorriiaa,, uunnaa ffaammiigglliiaa ccuuii vviieennee ttoollttoo

qquuaallccoossaa,, mmaa ddii qquueessttoo nnoonn

bbiissooggnneerreebbbbee mmaaii ddiimmeennttiiccaarrssii ..

LLaa rreeaallttàà ssiiaammoo nnooii ,, llee ssttoorriiee ddii cciiaassccuunnoo,,

ee rriidduurrllee aadd uunnaa ssttaattiissttiiccaa,, aadd uunn

nnuummeerroo,, èè eecccceessssiivvoo:: bbiissooggnnaa sseemmpprree

eesssseerree,, iinn uunn qquuaallcchhee mmooddoo,, uummiill ii ,,

rriissppeettttoo aallllaa ccoommpplleessssiittàà ddeellllaa rreeaallttàà

IInn qquueessttoo 22002200,, ddaallllaa ppaannddeemmiiaa ee iill

nneeggaazziioonniissmmoo ssuu ddii eessssaa,, aallllee eelleezziioonnii

aammeerriiccaannee ccoonn llaa bbaattttaagglliiaa ddii TTrruummpp

ccoonnttrroo iill rriissuullttaattoo,, iill ccoonncceettttoo ddii

““vveerriittàà””,, iinnttiimmaammeennttee lleeggaattoo aa qquueelllloo

ddii ““rreeaallttàà””,, èè ssttaattoo mmeessssoo iinn

ddiiffffiiccoollttàà,, iinn ddiissccuussssiioonnee.. DDaa uuoommoo ddii

sscciieennzzaa,, ccrreeddee ssiiaa ppoossssiibbiillee rriippaarraarree aa

qquueessttoo ddaannnnoo,, ttoorrnnaarree aadd uunnaa vveerriittàà

ccoommuunnee,, ooppppuurree nnoo??

UUnn ddiissccoorrssoo ccoossìì ccoommpplleessssoo

nneecceessssiitteerreebbbbee ssiiccuurraammeennttee ddii uunn’’ aallttrraa

iinntteerrvviissttaa:: èè uunnaa ddoommaannddaa cchhee nnee

ccoonnttiieennee cceennttiinnaaiiaa,, ssii ppoottrreebbbbee ddiissccuutteerree

ddii ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee,, ccaammeerree dd’’ eeccoo,, bbiiaass

ccooggnniittiivvii…… vvii ssoonnoo vvaarriiee bbrraanncchhee

sscciieennttiiffiicchhee cchhee ssii ooccccuuppaannoo ddii qquueessttoo.. ee

ssiiccuurraammeennttee qquueessttoo èè iimmppoorrttaannttee

rriiccoorrddaarrlloo..

PPeerrssoonnaallmmeennttee,, vvii ddoovvrreeii iinnddiirriizzzzaarree aadd

eessppeerrttii ccoonn llee ssppaallllee ppiiùù llaarrgghhee iinn qquueessttoo

ccaammppoo,, cchhee ssaapprreebbbbeerroo ddaarrvvii uunnaa

rriissppoossttaa ccoonn ppiiùù vvaalloorree ddeellllaa mmiiaa..

LLaa mmiiaa èè uunnaa rriissppoossttaa ffoorrssee nnaaiiff.. HHoo

sseemmpprree aavvuuttoo,, ffiinn ddaallllaa vvoossttrraa eettàà llaa

ccoonnvviinnzziioonnee cchhee,, aall llaa ffiinnee,, llaa vveerriittàà

pprreevvaallggaa.. CCii ssii ppuuòò aaccccaalloorraarree,, ssii ppuuòò

ccoommbbaatttteerree ssuu ccoossaa ssiiaa vveerroo ee ccoossaa nnoo,,

mmaa aallllaa ffiinnee ccrreeddoo cchhee llaa vveerriittàà ttrroovvaa llaa

vviiaa ppeerr eemmeerrggeerree.. ““CCooss '' èè llaa vveerriittàà?? ”” ppeerròò

èè uunn iinntteerrrrooggaattiivvoo aanncchhee ppiiùù ccoommpplleessssoo,,

ppooiicchhéé ssppeessssoo eessssaa nnoonn ccoorrrriissppoonnddee aall

ppeennssiieerroo mmaaiinnssttrreeaamm,, ee llaa ssuuaa sstteessssaa

nnaattuurraa ccoossttiittuuiissccee uunn ddiilleemmmmaa aa ssuuaa

vvoollttaa mmaaggggiioorrmmeennttee iinnttrriiccaattoo..

TToorrnnaannddoo,, ppeerròò,, aall ddiissccoorrssoo pprreecceeddeennttee,,

mmaanntteennggoo aappppuunnttoo llaa ccoonnvviinnzziioonnee cchhee

llaa vveerriittàà ssiiaa sseemmpprree iinn ggrraaddoo ddii vveenniirree

aallllaa lluuccee..
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II ll ssoonnddaaggggiioo cchhee vvii aabbbbiiaammoo cchhiieessttoo ddii

ccoommppiillaarree,, eerraa ssttaattoo rreeaalliizzzzaattoo ccoonn iill

ffiinnee ddii ccaappiirree ii ll vvoossttrroo rraappppoorrttoo ccoonn

ll ’’ iinnffoorrmmaazziioonnee,, ccoonn iill cceerrccaarree ee ii ll

vveerriiffiiccaarree ll ’’ aatttteennddiibbiill iittàà ddeellllee nnoottiizziiee

sstteessssee.. LL’’ iiddeeaa ddii qquueessttoo ssoonnddaaggggiioo èè nnaattaa

iissppiirraannddoossii aadd uunnoo ddeeii ffii llmm ppiiùù cceelleebbrrii ::

MMaattrriixx.. LL’’ iimmmmaaggiinnee ddeell ssoonnddaaggggiioo

sstteessssoo rriippoorrttaa aallllaa ppiill lloollaa bblluu ee aallllaa

ppiill lloollaa rroossssaa ddeell ffii llmm pprriimmaa cciittaattoo,, ddoovvee

llaa pprriimmaa ddiissttrruuggggee iill ttuuoo mmoonnddoo

iimmmmaaggiinnaarriioo ee ccoonn ccoonnsseegguueenntteemmeennttee

uunn rriittoorrnnoo aallllaa rreeaallttàà,, ccoonn aanncchhee ttuuttttee llee

iinnffeelliicciittàà cchhee lloo aabbbbrraacccciiaannoo,, ee llaa

sseeccoonnddaa,, aall ccoonnttrraarriioo,, ttii ppeerrmmeettttee ddii

rreessttaarree iinn qquueell ttuuoo mmoonnddoo ddii mmeerraavviigglliiee ..

GGuuaarrddaannddoo llee rriissppoossttee aall ssoonnddaaggggiioo,,

aabbbbiiaammoo nnoottaattoo cchhee ll ’’ iinnffoorrmmaarrssii ee ii ll

cceerrccaarree llee nnoottiizziiee èè uunnaa ccoossaa ppiiuuttttoossttoo

aabbiittuuaallee .. II ll vvoossttrroo rraappppoorrttoo ccoonn llaa rreeaallttàà

ee ll ’’ iinnffoorrmmaazziioonnee ssii bbaassaa ssuu uunn iinntteerreessssee

ddii cciiòò cchhee ssuucccceeddee nneell mmoonnddoo ee ssoosstteenneettee

cchhee iill rriimmaanneerree aaggggiioorrnnaattii ssiiaa nneecceessssaarriioo

ppeerr eesssseerree cciittttaaddiinnii aattttiivvii ee nnoonn ““ssoolloo

ppeeccoorree”” ..

AAllccuunnii ddii vvooii hhaannnnoo ssccrriittttoo cchhee tteennddoonnoo

aa ccoonnffrroonnttaarree llee nnoottiizziiee dd’’ooggggii ccoonn

qquueellllee ddeell ppaassssaattoo,, iinn mmooddoo ttaallee ddaa

rriiuusscciirree aa ““pprreevveeddeerree cciiòò cchhee aavvvveerrrràà”” .. II

mmeezzzzii ppiiùù uussaattii ppeerr aapppprrooffoonnddiirree

ll ’’ aattttuuaalliittàà ssoonnoo ppeerr lloo ppiiùù gguuaarrddaarree ii ll

tteelleeggiioorrnnaallee oo llaa lleettttuurraa ssppoorraaddiiccaa ddii cciiòò

cchhee vviieennee ppoossttaattoo ddaaggllii aammiiccii ssuuii ssoocciiaall

ee,, ppoocchhiissssiimmii ddii vvooii ,, tteennddoonnoo aa nnoonn

iinnffoorrmmaarrssii .. II ll nnoonn cceerrccaarree llee nnoottiizziiee èè

ddaattoo ssoopprraattttuuttttoo ddaall nnoonn pprroovvaarree

ccooiinnvvoollggiimmeennttoo nneeii ccoonnffrroonnttii ddii qquueessttoo

ggeenneerree ddii ccoossee ee ddaall ffaattttoo cchhee llaa rreeaallttàà

““mmeettttee ttrriisstteezzzzaa”” ,, ccoommee aaffffeerrmmaattoo ddaa

uunnoo ssttuuddeennttee;; aallttrrii aannccoorraa pprreeffeerriissccoonnoo

iissoollaarrssii ddaaggllii aavvvveenniimmeennttii eesstteerrnnii ,,

ssoopprraattttuuttttoo qquuaannddoo ssii ttrroovvaannoo iinn

ssiittuuaazziioonnii ddiiffffiiccii ll ii ddeellllaa pprroopprriiaa vviittaa

pprriivvaattaa..

LLee rriissppoossttee ddeellll''uullttiimmaa ddoommaannddaa

SSOONNDDAAGGGGIIOO

GGuuaarrddaarree aall rreeaallee

SStteeffaann DDaavviidd PPooppaa IIAA ee EElleennaa BBoollooggnniinnii IIVVEE

Utopia 2 | Dicembre 2020

14



Utopia 2 | Dicembre 2020

15

LL ee ppiill lloollee ddii MMaattrriixx nnoonn ffaannnnoo aallttrroo

cchhee ooffffrriirree llaa rreeaallttàà,, cchhee nnoonn èè ppooii

ccoossìì ssccoonnttaattaa.. DDooppoottuuttttoo rriimmaanneerree aall

ppaassssoo ccoonn ii tteemmppii ,, ddeeddiiccaarrssii aall ssaappeerree,,

iinnffoorrmmaarrssii ee ssvviilluuppppaarree uunnaa ffaaccoollttàà

ccrriittiiccaa,, nnoonn èè ccoossaa ddaa ttuuttttii .. OOvvvviiaammeennttee

èè mmoollttoo ppiiùù ffaaccii llee ee ccoommooddoo vviivveerree nneellllaa

pprroopprriiaa bboollllaa,, sseennzzaa eesspprriimmeerree

uunn'' ooppiinniioonnee ee ffaacceennddoossii aannddaarree bbeennee

ttuuttttoo qquueelllloo cchhee ssii ddaa ppeerr vveerroo;; ccoommooddoo

ssìì ,, ccoorrrreettttoo uunn ppòò mmeennoo.. SSccoorrrreettttoo ppeerr llaa

ssoocciieettàà ee aanncchhee ppeerr ll ’’ iinnddiivviidduuoo sstteessssoo,,

ppeerrcchhèè iimmppoorrssii ee aaddeerriirree aadd uunn ppeennssiieerroo

ddii qquuaallccuunn aallttrroo ssoolloo ppeerrcchhèè llaa vvoogglliiaa ddii

ppeennssaarree ee ddii ccoonnttrroobbaatttteerree ttaallvvoollttaa nnoonn

cc’’ èè ,, ttii ssmmiinnuuiissccee ccoommee ppeerrssoonnaa.. EEssiissttoonnoo

ffiinn ttrrooppppii ssooggggeettttii cchhee vvoogglliioonnoo iimmppoorrrree

uunn cceerrttoo ttiippoo ddii ccrreeddoo oo ffii lloossooffiiaa,, ee aallllee

qquuaallii ppiiaacccciioonnoo llee ppeerrssoonnee ppaassssiivvee ee

mmaanniippoollaabbiill ii .. DDuunnqquuee èè iimmppoorrttaannttee,,

sseeccoonnddoo iill nnoossttrroo ppeennssiieerroo,, iimmppaarraarree aadd

iinnffoorrmmaarrssii ee ccoonnoosscceerree ccoossee aall ddii llàà ddii

qquueellllee cchhee ccii vveennggoonnoo iinnsseeggnnaattee aa

ssccuuoollaa,, ppeerr ccrreeaarrssii uunnaa pprroopprriiaa ccaappaacciittàà

ggiiuurriiddiiccaa ee ddii aaggiirree.. DD’’aallttrraa ppaarrttee èè

iinntteerreessssaannttee aanncchhee cceerrccaarree ddii

aapppprrooffoonnddiirree ii vvaarrii aarrggoommeennttii aaffffrroonnttaattii

iinn ccllaassssee,, ppeerrcchhèè ssee ccii vveennggoonnoo ffaattttii

ssttuuddiiaarree nnoonn ppeennssoo ssiiaa ppeerr rruubbaarrccii ddeell

tteemmppoo,, mmaa ppeerrcchhèè ttrraammaannddaannoo uunn cceerrttoo

pprriinncciippiioo,, cchhee ppoottrreebbbbee ccoonnttrriibbuuiirree aallllaa

ffoorrmmaazziioonnee ddii uunnaa nnoossttrraa iiddeeaa.. LL’’ aavveerree

uunn ooppiinniioonnee ttii rraaffffiigguurraa ccoommee uunnaa

ppeerrssoonnaa ssoolliiddaa,, ccoonnvviinnttaa,, ddeecciissaa ee

ddaarreessttii uunn sseennssoo mmaaggggiioorree ddii ssiiccuurreezzzzaa ee

ssoolliiddiittàà.. CCaappiissccoo cchhee nnoonn ssiiaa ffaaccii llee

aaddddeennttrraarrssii nneell mmoonnddoo ddeellllaa

ccoommuunniiccaazziioonnee.. PPeerr ddii ppiiùù,, aall llaa nnoossttrraa

eettàà,, ssii rriisscchhiiaa ddii aannddaarree iinn ccoonnttrroo aa

ddiivveerrssii ppuunnttii ccrriittiiccii ee llaattii nneeggaattiivvii cchhee llaa

ddiivvuullggaazziioonnee ppoossssiieeddee,, ssee nnoonn ssii ssaa ccoommee

mmuuoovveerrssii .. IInn uunn pprriimmoo mmoommeennttoo

ddoovvrreettee rriivvoollggeerrvvii ee oorriieennttaarrvvii vveerrssoo uunn

aarrggoommeennttoo cchhee ppiiùù iinntteerreessssaa ee ppiiaaccee,, iinn

mmooddoo ttaallee cchhee nnoonn ssiiaa uunn ppeessoo,, ee iinn uunn

sseeccoonnddoo mmoommeennttoo iinniizziiaarree aa cceerrccaarree

nnoottiizziiee,, lleeggggeerree lliibbrrii ,, iinnssoommmmaa

iinnffoorrmmaarrssii ,, aa qquueell pprrooppoossiittoo.. VVoorrrreeii

rriiccoorrddaarrvvii cchhee aabbbbiiaammoo uunnaa tteessttaa eedd èè

ggiiuussttoo uussaarrllaa.. AAvveerree uunn’’ooppiinniioonnee oo

uunn’’ iiddeeaa èè lleecciittoo,, ee nnoonn bbiissooggnnaa aavveerree

ppaauurraa ddii ddiissccuutteerrnnee oo ppaarrllaarrnnee.. NNoonn

ssiiaammoo ppeeddiinnee ddii uunn ggiiooccoo,, ccii mmuuoovviiaammoo ee

aaggiiaammoo ssoolloo ccoonn llaa nnoossttrraa tteessttaa..

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE

GGuuaarrddaarree aallllaa rreeaallttàà

EElleennaa BBoollooggnniinnii IIVVEE
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MM aarrccoo CCiirreellll ii ,, ccllaassssee 11 997755 ,,

rriicceerrccaattoorree ddeell CCNNRRSS aa PPaarriiggii ,, ii ll

mmeessee ssccoorrssoo hhaa tteennuuttoo uunnaa ccoonnffeerreennzzaa

ssuullllaa mmaatteerriiaa oossccuurraa ppeerr ggllii ssttuuddeennttii

ddeellllee ccllaassssii qquuaarrttee ee qquuiinnttee..

LLoo aabbbbiiaammoo iinnccoonnttrraattoo ppeerr ppoorrggllii aallccuunnee

ddoommaannddee..

IINNTTEERRVVIISSTTAA

IIll ffiissiiccoo MMaarrccoo CCiirreellllii

AAlleessssaannddrroo CChhiiaarraaddiiaa ee AAllbbeerrttoo ZZaagghhiinnii IIVVEE
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QQuuaallee ppeennssaa ssiiaannoo ssttaattee llee ttaappppee

cchhiiaavvee ddeellllaa ssuuaa ccaarrrriieerraa ee qquueellllee cchhee

hhaannnnoo llaasscciiaattoo uunn’’iimmpprroonnttaa

mmaaggggiioorree iinn lleeii,, ccoommee ppeerrssoonnaa ee

ccoommee sscciieennzziiaattoo??

LLaa pprriimmaa ee ppiiùù iimmppoorrttaannttee ttaappppaa èè ssttaattaa

ssiiccuurraammeennttee eennttrraarree aallllaa SSccuuoollaa

NNoorrmmaallee SSuuppeerriioorree aa PPiissaa ppeerr ii ll

ddoottttoorraattoo,, oossssiiaa ttrree aannnnii ddii

ppeerrffeezziioonnaammeennttoo,, ddooppoo aavveerr ccoonnsseegguuiittoo

llaa llaauurreeaa qquuiinnqquueennnnaallee aa MMiillaannoo.. QQuueessttaa

èè ssttaattaa uunnaa ggrroossssaa ssffiiddaa,, ppooiicchhéé aarrrriivvaavvoo

ccoonn uunnaa pprreeppaarraazziioonnee lleeggggeerrmmeennttee

iinnffeerriioorree rriissppeettttoo aaii rraaggaazzzzii cchhee aavveevvaannoo

ggiiàà ffaattttoo iill ccoorrssoo ddii llaauurreeaa aallllaa NNoorrmmaallee ..

NNoonnoossttaannttee cciiòò ll ’’ aammbbiieennttee èè ssttaattoo

eessttrreemmaammeennttee ssttiimmoollaannttee,, ccoonn uunn

ggrruuppppoo ddii aammiiccii ee ccoolllleegghhii mmoollttoo

ppiiaacceevvoollii ee pprrooffeessssoorrii aabbiill iissssiimmii nneelllloo

ssvviilluuppppaarree llee ccaappaacciittàà ddii ooggnnuunnoo.. QQuueessttoo

èè ssttaattoo qquuiinnddii uunn iimmppoorrttaannttee ppuunnttoo ddii

ssvvoollttaa.. LLaa sseeccoonnddaa ttaappppaa èè

rraapppprreesseennttaattaa ddaall mmoommeennttoo iinn ccuuii ,, ddooppoo

eesssseerrmmii iinnssttaallllaattoo iinn FFrraanncciiaa ccoonn uunn

ppoossttoo ddaa rriicceerrccaattoorree,, hhoo pprroovvaattoo aa ffaarree

ddoommaannddaa ppeerr aannddaarree aall CCEERRNN,, aattttoorrnnoo

aall 22000099,, rriiuusscceennddooccii .. II ttrree aannnnii ppaassssaattii aall

CCEERRNN ssii ssoonnoo rriivveellaattii mmoollttoo iinntteerreessssaannttii

ssiiaa ppeerr ll ’’ aassppeettttoo ddeellllaa rriicceerrccaa cchhee ppeerr llee

ccoonnnneessssiioonnii ,, ppeerrcchhéé eesssseennddoo iill lluuooggoo ppeerr

ii ll qquuaallee ttuuttttii ii ffiissiiccii ddeellllee ppaarrttiicceellllee

ppaassssaannoo nneell ccoorrssoo ddeellll ’’ aannnnoo hhoo aavvuuttoo

ll ’’ ooppppoorrttuunniittàà ddii ccoonnoosscceerree nnuummeerroossii

ccoolllleegghhii ..

CCoossaa ll’’hhaa ssppiinnttaa aa llaasscciiaarree ll’’IIttaalliiaa??

SSiiaa ii ll ccaassoo ssiiaa ll ’’ ooppppoorrttuunniittàà ddeell

mmoommeennttoo.. ÈÈ pprraattiiccaa ccoommuunnee ffaarree

ddoommaannddee ppeerr ppeerriiooddii ddii ppoosstt--ddoocc,,

L'esperimento ATLAS al CERN di Ginevra

ppeerriiooddii ddii rriicceerrccaa ddooppoo iill ddoottttoorraattoo,, iinn

vvaarriiee sseeddii ssppaarrssee ssuull gglloobboo;; iioo lloo ffeeccii ee

ccoommee mmee aanncchhee llaa ddeecciinnaa ddii ccoolllleegghhii iinn

ffiissiiccaa ddeellllee ppaarrttiicceellllee cchhee aavveevvaannoo

ccoonnsseegguuiittoo iill ddoottttoorraattoo qquueelllloo sstteessssoo

aannnnoo aa PPiissaa.. UUnnaa ppaarrttee ddeell cceennttiinnaaiioo ddii

rriicchhiieessttee cchhee aavveevvoo mmaannddaattoo eerraannoo

iinnddiirriizzzzaattee aa sseeddii nneeggllii SSttaattii UUnniittii ,, ee dduuee

ffuurroonnoo aacccceettttaattee .. HHoo ddoovvuuttoo qquuiinnddii

llaasscciiaarree ll ’’ II ttaalliiaa ppeerr nnoonn ssmmeetttteerree ddii ffaarree

rriicceerrccaa..

UUnnaa vvoollttaa tteerrmmiinnaattoo iill ppeerriiooddoo ppoosstt--ddoocc,,

nneell ppeerriiooddoo aattttoorrnnoo aall 22000055--22001100,, llee

ooppppoorrttuunniittàà iinn II ttaalliiaa nnoonn eerraannoo

nnuummeerroossee,, ee llee ppoocchhee cchhee cc’’ eerraannoo

pprreesseennttaavvaannoo sseelleezziioonnii mmoollttoo

ccoommppeettiittiivvee,, ccoonn cceennttiinnaaiiaa ddii ppeerrssoonnee

aallttaammeennttee qquuaalliiffiiccaattee ttuuttttee ddeetteerrmmiinnaattee

aadd ootttteenneerree ii ll ssiinnggoolloo ppoossttoo ddii

rriicceerrccaattoorree ddiissppoonniibbiillee .. PPrroovvaaii dduuee

vvoollttee,, mmaa iinn eennttrraammbbii ii ccaassii ffaallll ii ii .. IInn

FFrraanncciiaa iinnvveeccee rriiuussccii ii aa ootttteenneerree uunn

ppoossttoo,, nnoonn sseennzzaa iimmppeeggnnoo ee ddiiffffiiccoollttàà..

PPeerrssoonnaallmmeennttee ppeennssoo cchhee nnoonn ssiiaa

nneecceessssaarriioo llaasscciiaarree ll ’’ II ttaalliiaa ppeerr aavveerree

uunn’’oottttiimmaa pprreeppaarraazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa,, ee

aannzzii ppuuòò eesssseerree ppeerrssiinnoo

ccoonnttrroopprroodduucceennttee.. II ll pprroobblleemmaa
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mmaaggggiioorree nneell nnoossttrroo ppaaeessee èè

rraapppprreesseennttaattoo ddaallllaa ddiiffffiiccoollttàà aa ttrroovvaarree

ppoossttii ppeerrmmaanneennttii aall ll ’’ uunniivveerrssiittàà oo

aallttrroovvee.. GGllii sscciieennzziiaattii hhaannnnoo iinnvveeccee

bbiissooggnnoo ddii uunn mmeeccccaanniissmmoo ddii

rreecclluuttaammeennttoo ccoossttaannttee ppeerr ccoossttrruuiirree

ccoossttaanntteemmeennttee llee ggeenneerraazziioonnii ssuucccceessssiivvee

ddii rriicceerrccaattoorrii ..

LLeeggggeennddoo iill ssuuoo ccuurrrriiccuulluumm,, aabbbbiiaammoo

nnoottaattoo cchhee ssii ttrroovvaavvaa aall CCEERRNN ddii

GGiinneevvrraa ccoommee ffeellllooww nneell ppeerriiooddoo iinn

ccuuii èè ssttaattoo rriilleevvaattoo iill bboossoonnee ddii HHiiggggss;;

hhaa ddeeii rriiccoorrddii ppaarrttiiccoollaarrii lleeggaattii aa

qquueessttoo eeppooccaallee eevveennttoo??

PPrreemmeettttoo ddiicceennddoo cchhee nnoonn hhoo llaavvoorraattoo

ddiirreettttaammeennttee aallllee rriicceerrcchhee ddeell bboossoonnee ddii

HHiiggggss .. NNoonnoossttaannttee cciiòò ll ’’ aammbbiieennttee eerraa lloo

sstteessssoo ee ssee nnee ddiissccuutteevvaa nneeii ccoorrrriiddooii ee nneeii

sseemmiinnaarrii .. QQuueell ppeerriiooddoo èè ssttaattoo

ddeecciissaammeennttee ffeebbbbrrii llee ,, eecccciittaannttee eedd

eessaallttaannttee,, oovvvviiaammeennttee ppiiùù ppeerr ii ffiissiiccii

ssppeerriimmeennttaallii cchhee ppeerr ii tteeoorriiccii .. RRiiccoorrddoo

bbeennee llee vvooccii cchhee ssii iinnsseegguuiivvaannoo ll ’’uunnaa

ddooppoo ll ’’ aallttrraa:: ii ffiissiiccii tteeoorriiccii ccoommee mmee

rraapppprreesseennttaavvaannoo iill lleeggaammee ttrraa ii dduuee

eessppeerriimmeennttii iinn ccoommppeettiizziioonnee,, AATTLLAASS ee

CCMMSS,, cchhee aavvvveenniivvaannoo iinn ccoonntteemmppoorraanneeaa

mmaa cchhee nnoonn ppeerrmmeetttteevvaannoo ssccaammbbii

ddiirreettttii ddii iinnffoorrmmaazziioonnii ttrraa ii dduuee.. QQuueessttoo

aavveevvaa ddaattoo vviittaa aa uunnaa ssoorrttaa ddii iinntteennssaa

aattttiivviittàà ddii ssppiioonnaaggggiioo ttrraa ii dduuee ggrruuppppii ..

PPuurrttrrooppppoo iill 44 lluugglliioo 22001122 ,, ii ll ggiioorrnnoo

ddeellll ’’ aannnnuunncciioo,, iioo eerroo aa FFiirreennzzee ppeerr uunnaa

ccoonnffeerreennzzaa,, mmaa mmii èè ssttaattoo rraaccccoonnttaattoo

cchhee ssiinn ddaallllaa nnoottttee pprriimmaa ssii eerraannoo

ffoorrmmaattee vvaarriiee ffii llee ppeerr ggaarraannttiirrssii uunn

ppoossttoo nneellll ’’ aauuddiittoorriiuumm nneell qquuaallee ssaarreebbbbee

aavvvveennuuttaa llaa ccoonnffeerrmmaa uuffffiicciiaallee ..

Le lacrime di Peter Higgs all'annuncio della

scoperta della particella che prende il suo nome

NNoonnoossttaannttee cciiòò hhoo aassssiissttiittoo aa ddiissttaannzzaa aall

mmoommeennttoo ddeellll ’’ aannnnuunncciioo ee ddeevvoo

aammmmeetttteerree cchhee èè ssttaattoo aabbbbaassttaannzzaa

eemmoozziioonnaannttee ee ttooccccaannttee,, ssoopprraattttuuttttoo llaa

sscceennaa dduurraannttee llaa qquuaallee HHiiggggss ssii

ccoommmmoossssee..

PPaassssaannddoo aall ssuuoo aattttuuaallee iimmppiieeggoo,,

ppoottrreebbbbee ssppiieeggaarree ppiiùù pprreecciissaammeennttee

ddii ccoossaa ssii ooccccuuppaa??

IIoo ssoonnoo uunn rriicceerrccaattoorree ddii uunn eennttee

ddeennoommiinnaattoo CCNNRRSS,, ll ’’ eeqquuiivvaalleennttee

ffrraanncceessee ddeell CCeennttrroo NNaazziioonnaallee ddeellllee

RRiicceerrcchhee iinn II ttaalliiaa .. LLaa mmiiaa aattttiivviittàà

pprriinncciippaallee èè qquueellllaa ddeellllaa rriicceerrccaa

sscciieennttiiffiiccaa:: ddeevvoo ffaarr aavvaannzzaarree llee

ccoonnoosscceennzzee sscciieennttiiffiicchhee nneell ccaammppoo

ppaarrttiiccoollaarree ddii ccuuii mmii ooccccuuppoo

aattttuuaallmmeennttee,, oossssiiaa llaa mmaatteerriiaa oossccuurraa..

DDeevvoo qquuiinnddii qquuoottiiddiiaannaammeennttee ssttuuddiiaarree

llaa lleetttteerraattuurraa sscciieennttiiffiiccaa ppeerr aavveerree uunn

qquuaaddrroo aaggggiioorrnnaattoo ee cchhiiaarroo ssuulllloo ssttaattoo

ddeellllaa rriicceerrccaa ee ttrroovvaarree uunn mmooddoo ppeerr ffaarree

aavvaannzzaarree llee ccoonnoosscceennzzee nneell ccaammppoo..

EEsssseennddoo uunn tteeoorriiccoo,, llaa mmiiaa aattttiivviittàà èè

pprriinncciippaallmmeennttee qquueellllaa ddii ffoorrmmuullaarree uunnaa

tteeoorriiaa cchhee ppoossssaa ssppiieeggaarree uunnaa
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ddeetteerrmmiinnaattaa ssiittuuaazziioonnee ee

ssuucccceessssiivvaammeennttee ccoonnffrroonnttaarrllaa ccoonn ii ddaattii

ootttteennuuttii ddaaii ffiissiiccii ssppeerriimmeennttaallii .. NNeell ccaassoo

ddeellllaa mmaatteerriiaa oossccuurraa eellaabboorroo uunn mmooddeelllloo

cchhee rraapppprreesseennttii llaa mmaatteerriiaa oossccuurraa ccoommee

uunnaa ppaarrttiicceellllaa ddoottaattaa ddii pprroopprriieettàà

ssppeecciiffiicchhee ee ccaallccoolloo llee ccoonnsseegguueennzzee ddeellllee

iippootteessii ,, ppeerr ppooii ccoommuunniiccaarrllee aaggllii

ssppeerriimmeennttaallii cchhee llee vveerriiffiiccaannoo

aattttrraavveerrssoo oosssseerrvvaazziioonnii ddii vvaarriioo ttiippoo..

OOvvvviiaammeennttee ccoommee ooggnnii rriicceerrccaattoorree

ccoommppiioo aallttrree aattttiivviittàà aaggggiiuunnttiivvee.. IIoo nnoonn

iinnsseeggnnoo,, mmaa hhoo ccoommuunnqquuee ddeeggllii

ssttuuddeennttii ddii ddoottttoorraattoo cchhee aaccccoommppaaggnnoo

nneeggllii ssttuuddii ee mmii ooccccuuppoo ddeell ccaammppoo

aammmmiinniissttrraattiivvoo ddeellll ’’ uunniivveerrssiittàà,, ppiiùù

pprreecciissaammeennttee aall mmoommeennttoo ssoonnoo

mmeemmbbrroo ddeell ccoonnssiigglliioo sscciieennttiiffiiccoo ddeell

ddiippaarrttiimmeennttoo ddii ffiissiiccaa.. IInnoollttrree vviiaaggggiioo

ppeerr pprreesseennttaarree ee ccoonnffrroonnttaarree llee mmiiee

tteeoorriiee ccoonn qquueellllee ddii aallttrrii rriicceerrccaattoorrii ,,

ccoommee ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddeell mmiioo ppeerrppeettuuoo

aaggggiioorrnnaammeennttoo;; ssvvoollggoo aanncchhee iill mmiioo

rruuoolloo ddii ddiivvuullggaattoorree sscciieennttiiffiiccoo,, aattttiivviittàà

cchhee ccoonnssiiddeerroo eessttrreemmaammeennttee

iimmppoorrttaannttee,, rrii llaasscciiaannddoo iinntteerrvviissttee ee

pprreesseennttaannddoo ccoonnffeerreennzzee ssuu aarrggoommeennttii

ddii ffiissiiccaa mmooddeerrnnaa ppeerr llee ssccuuoollee ..

QQuuaallee aammbbiittoo ddeell ssuuoo ccaammppoo ddii

rriicceerrccaa llaa aaffffaasscciinnaa mmaaggggiioorrmmeennttee??

SSiiccuurraammeennttee qquueelllloo ddeellllaa mmaatteerriiaa oossccuurraa

èè ii ll ccaammppoo cchhee mmii aaffffaasscciinnaa

mmaaggggiioorrmmeennttee,, ccoonn llee ssuuee nnuummeerroossee

ssffaacccceettttaattuurree:: èè uunn pprroobblleemmaa

iinntteerreessssaannttee ee vvaarriioo,, cchhee rriigguuaarrddaa iill

ccoonntteennuuttoo ddeellll '' uunniivveerrssoo iinntteerroo,, mmaa ccoonn

uunnaa ssoolluuzziioonnee aallllaa ppoorrttaattaa ddeeii nnoossttrrii

eessppeerriimmeennttii aattttuuaallii .. SSppiieeggaarree ddii ccoossaa èè

ccoossttiittuuiittoo cciirrccaa ll ’’ 8800%% ddeellllaa mmaatteerriiaa

ddeellll ’’ uunniivveerrssoo uussaannddoo mmeettooddii ddii

iinnvveessttiiggaazziioonnee aallllaa nnoossttrraa ppoorrttaattaa ee

aattttrraavveerrssoo uunnaa ppaarrttiicceellllaa ffoorrssee ppiiùù

ppiiccccoollaa ddeell pprroottoonnee lloo ccoonnssiiddeerroo

qquuaallccoossaa ddii eessttrreemmaammeennttee aaffffaasscciinnaannttee..

ÈÈ uunn pprroobblleemmaa cchhee mmeettttee aa ccoonnttaattttoo llaa

ffiissiiccaa ddeellll ’’ eessttrreemmaammeennttee ggrraannddee ccoonn llaa

ffiissiiccaa ddeellll ’’ eessttrreemmaammeennttee ppiiccccoolloo,, dduuee

mmoonnddii aallll ’’ aappppaarreennzzaa mmoollttoo ddiivveerrssii mmaa

iinn rreeaallttàà ssttrreettttaammeennttee ccoolllleeggaattii ..

IInn qquuaannttee ee qquuaallii ddiirreezziioonnii ssii ssttaa

ddiirriiggeennddoo llaa rriicceerrccaa ee qquuaallee rriittiieennee

eesssseerree llaa ssttrraaddaa ppiiùù pprroommeetttteennttee??

AAttttuuaallmmeennttee llaa ffiissiiccaa ddeellllee ppaarrttiicceellllee ,, ee

ssoopprraattttuuttttoo llaa bbrraannccaa lleeggaattaa aallllaa mmaatteerriiaa

oossccuurraa,, ssii ttrroovvaa iinn uunnaa ffaassee ddii ssvvoollttaa..

FFiinnoo aa uunnaa ddeecciinnaa ddii aannnnii ffaa ssii ppeennssaavvaa

cchhee aacccceennddeennddoo ll ’’ aacccceelleerraattoorree LLHHCC aall

CCEERRNN ssaarreebbbbeerroo ssttaattee rrii lleevvaattee vvaarriiee

ppaarrttiicceellllee cchhee aavvrreebbbbeerroo rriissoollttoo vvaarriiee

qquueessttiioonnii aannccoorraa aappeerrttee nneell ccaammppoo,,

ccoommee ppeerr eesseemmppiioo llaa mmaatteerriiaa oossccuurraa,, cchhee

ssaarreebbbbee ssttaattaa ssppiieeggaattaa aattttrraavveerrssoo llaa

ssccooppeerrttaa ddii aallccuunnee ppaarrttiicceellllee

ssuuppeerrssiimmmmeettrriicchhee cchhiiaammaattee nneeuuttrraalliinnii ..

SSoorrpprreennddeenntteemmeennttee ll ’’LLHHCC nnoonn hhaa

ttrroovvaattoo nneessssuunnaa ddii qquueessttee ppaarrttiicceellllee

tteeoorriizzzzaattee,, aadd eecccceezziioonnee ddeell BBoossoonnee ddii

HHiiggggss,, cchhee hhaa ppeerrmmeessssoo ddii ccoommpplleettaarree ii ll

MMooddeelllloo SSttaannddaarrdd..

NNeeggllii uullttiimmii aannnnii ccii rriittrroovviiaammoo ddii ffrroonnttee

aa uunnaa sseerriiee ddii ssttrraaddee ppoossssiibbiill ii ..

AAttttrraavveerrssoo lloo ssttuuddiioo ddii ddoommiinnii ddii

eenneerrggiiaa ppiiùù eelleevvaattii ggrraazziiee aa ffuuttuurrii

aacccceelleerraattoorrii ppiiùù ppootteennttii ,, llaa ffiissiiccaa ddeellllee

ppaarrttiicceellllee ppoottrràà ccoonnttiinnuuaarree llaa ssuuaa

rriicceerrccaa.. LLaa ffiissiiccaa ddeellllaa mmaatteerriiaa oossccuurraa èè
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iinnvveeccee iinn uunnaa ssiittuuaazziioonnee ddii ppaassssaaggggiioo::

eemmeerrggoonnoo iippootteessii aallttrreettttaannttoo pprroobbaabbiill ii ee

vvaalliiddee cchhee ddoovvrreebbbbeerroo eesssseerree tteessttaattee ..

UUnnaa ddeellllee ppiiùù pprroommeetttteennttii tteeoorriizzzzaa cchhee

llaa mmaatteerriiaa oossccuurraa ssiiaa ccoommppoossttaa ddaa

mmiiccrroossccooppiiccii bbuucchhii nneerrii ,, nnaattii

nneellll ’’ uunniivveerrssoo pprriimmoorrddiiaallee ee nnoonn ddaallllaa

mmoorrttee ddeellllee sstteell llee .. QQuueessttoo ttiippoo ddii iippootteessii

nnoonn vviieennee vveerriiffiiccaattaa nneeggllii aacccceelleerraattoorrii ,,

mmaa aattttrraavveerrssoo aallttrrii mmeettooddii ddii

oosssseerrvvaazziioonnee.. AAllttrree iippootteessii ssttrraavvaaggaannttii

mmaa rreeaalliissttiicchhee iimmmmaaggiinnaannoo llaa mmaatteerriiaa

oossccuurraa ccoommee uunn fflluuiiddoo ccoommppoossttoo ddaa

ppaarrttiicceellllee lleeggggeerriissssiimmee,, ccoommee ggllii aassssiioonnii ..

IInn ccoonncclluussiioonnee qquuiinnddii llaa ffiissiiccaa ddeellllee

ppaarrttiicceellllee ee ddeellllaa mmaatteerriiaa oossccuurraa

aattttuuaallmmeennttee ssii ttrroovvaannoo

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee ddii ffrroonnttee aa uunnaa

ddeelluussiioonnee ee aa uunnaa mmoolltteepplliicciittàà ddii

ppoossssiibbiill ii eevvoolluuzziioonnii ..

QQuuaallii ssoonnoo ii ggrraannddii ddeellllaa sscciieennzzaa cchhee

ll’’hhaannnnoo pprriinncciippaallmmeennttee iissppiirraattaa??

UUnn ggrraannddee iissppiirraattoorree ddii ffiissiiccii tteeoorriiccii èè

ssttaattoo RRiicchhaarrdd FFeeyynnmmaann,, pprreemmiioo NNoobbeell ,,

ppeerrssoonnaaggggiioo vvuullccaanniiccoo,, ggiiggaannttee ddeellllaa

ffiissiiccaa mmooddeerrnnaa ddeell sseeccoolloo ssccoorrssoo,,

iinnccrreeddiibbiillmmeennttee ddoottaattoo iinn aammbbiittoo

sscciieennttiiffiiccoo,, mmaa aanncchhee mmoollttoo uummaannoo

ccoommee iinnsseeggnnaannttee ee ddiivvuullggaattoorree;; hhaa

ssccrriittttoo ddeeii ll iibbrrii mmeerraavviigglliioossii ,, ““TThhee

FFeeyynnmmaann LLeeccttuurreess oonn PPhhyyssiiccss”” ,,

cchhiiaarriissssiimmii ee lliimmppiiddiissssiimmii nnoonnoossttaannttee vvii

vveennggaannoo ssppiieeggaattii ccoonncceettttii ccoommpplleessssii ee

aavvaannzzaattii .. AAnnddaannddoo ppiiùù iinnddiieettrroo,, uunn

ggrraannddiissssiimmoo ffiissiiccoo ddeell ppaassssaattoo èè

oovvvviiaammeennttee GGaallii lleeoo,, cchhee ccoonn uunnaa vviissiioonnee

eessttrreemmaammeennttee aavvaannzzaattaa ppeerr ll ’’ eeppooccaa èè

rriiuusscciittoo aa ccoossttrruuiirree llaa sscciieennzzaa mmooddeerrnnaa..

Richard Feynman

CCaammbbiiaannddoo ttoottaallmmeennttee ppiiaannoo,, uunn

ggrraannddee ddeellllaa sscciieennzzaa ppeerr mmee èè ssttaattoo iill

mmiioo rreellaattoorree ddii tteessii ddii ddoottttoorraattoo,,

RRiiccccaarrddoo BBaarrbbiieerrii ,, mmaaeessttrroo

ffoonnddaammeennttaallee ppeerr uunnaa ggeenneerraazziioonnee

iinntteerraa ddii ccoolllleegghhii ccoommee mmee cchhee ccii hhaa

ppeerrmmeessssoo ddii aavvaannzzaarree nneell nnoossttrroo

ppiiccccoolloo.. FFiigguurree ccoommee qquueessttee rreessttaannoo

iimmpprreessssee..

GalileoGalilei

Utopia 2 | Dicembre 2020



21

IIll ddeetteerrmmiinniissmmoo nneewwttoonniiaannoo ccrreeddeevvaa

cchhee ll’’uuoommoo ffoossssee ffiinnaallmmeennttee uusscciittoo

ddaallllaa ssuuaa ccaavveerrnnaa ppllaattoonniiccaa,, ee ppootteessssee

qquuiinnddii rraaggggiiuunnggeerree llaa ppiieennaa

ccoommpprreennssiioonnee ddeellll’’uunniivveerrssoo

aattttrraavveerrssoo llaa rriicceerrccaa sscciieennttiiffiiccaa.. GGllii

ssvviilluuppppii ddeellllaa ffiissiiccaa mmooddeerrnnaa ee

ccoonntteemmppoorraanneeaa,, ddaallllaa mmeeccccaanniiccaa

qquuaannttiissttiiccaa aallllaa mmaatteerriiaa oossccuurraa ddii ccuuii

lleeii ssii ooccccuuppaa,, sseemmbbrraannoo ppeerròò mmeetttteerree

iinn dduubbbbiioo cciiòò.. CCoossaa ppeennssaa aall

rriigguuaarrddoo??

LL’’ooppppoossiizziioonnee ttrraa ddeetteerrmmiinniissmmoo

ccllaassssiiccoo ee mmeeccccaanniiccaa qquuaannttiissttiiccaa

sseeccoonnddoo mmee nnoonn èè ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee

rrii lleevvaannttee ppeerr ll ’’ aavvaannzzaammeennttoo ddeellllaa

sscciieennzzaa:: nnoonnoossttaannttee llaa sseeccoonnddaa ppoossssiieeddaa

uunnaa bbaassee pprroobbaabbiill iissttiiccaa,, nnoonn ccii

iimmppeeddiissccee ddii ccoommppiieerree aannaalliissii mmoollttoo

pprreecciissee eedd ootttteenneerree qquuiinnddii rriissuullttaattii

pprrooffoonnddaammeennttee aaccccuurraattii .. LLaa ffiissiiccaa

qquuaannttiissttiiccaa ee llaa tteeoorriiaa qquuaannttiissttiiccaa ddeeii

ccaammppii ccii ppeerrmmeettttoonnoo ddii eeffffeettttuuaarree

pprreeddiizziioonnii ccoonnccrreettee eedd eessttrreemmaammeennttee

ddeettttaagglliiaattee,, ccoonn uunnaa ccoommpprreennssiioonnee ddeell

mmoonnddoo ppaarraaggoonnaabbiillee oo ssuuppeerriioorree aallllaa

mmeeccccaanniiccaa ccllaassssiiccaa nneewwttoonniiaannaa.. SSoonnoo

dduuee lliinngguuaaggggii ddiivveerrssii cchhee ddeessccrriivvoonnoo

eeffffiiccaacceemmeennttee ii ll mmoonnddoo rreellaattiivvaammeennttee

aallllaa lloorroo ssccaallaa..

FFiinnoo aall sseeccoolloo ssccoorrssoo ssii ppeennssaavvaa ddii ppootteerr

ssccoopprriirree ttuuttttoo;; aattttuuaallmmeennttee iinnvveeccee ssii

rriiccoonnoossccoonnoo ii ll iimmiittii ddeell ccaammppoo ee ssii hhaa llaa

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa cchhee llaa rriicceerrccaa uummaannaa

ppoottrreebbbbee nnoonn rriiuusscciirree aa ssppiieeggaarree

ll ’’ iinntteerreezzzzaa ddeellll ’’ uunniivveerrssoo.. LLaa ““TTeeoorriiaa ddeell

ttuuttttoo”” ee llaa vveerraa nnaattuurraa ddeellllaa mmaatteerriiaa ee

ddeellll ’’ eenneerrggiiaa oossccuurraa ppoottrreebbbbeerroo nnoonn

eesssseerree mmaaii ssccooppeerrttee,, sseemmpplliicceemmeennttee

ppeerrcchhéé nnoonn aallllaa ppoorrttaattaa ddeellllee nnoossttrree

mmeennttii .. AAnncchhee cciiòò ppeerròò nnoonn lloo ccoonnssiiddeerroo

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee ffrreennaannttee :: llaa rriicceerrccaa

aavvaannzzaa aa ppiiccccoollii ppaassssii ee aa ooggnnii ppaassssoo

bbiissooggnnaa cchhiieeddeerrssii ccoommee ssppiinnggeerree

uulltteerriioorrmmeennttee llaa ffrroonnttiieerraa,, sseennzzaa ddoovveerr

oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee aarrrriivvaarree aa uunnaa

ccoonncclluussiioonnee uullttiimmaa.. LLaa ssppeerraannzzaa ddii

ppootteerr rraacccchhiiuuddeerree ttuuttttaa llaa rreeaallttàà iinn

uunn’’ eeqquuaazziioonnee,, aanncchhee ssee aaffffaasscciinnaannttee,,

nnoonn èè llaa mmoottiivvaazziioonnee cchhee ssppiinnggee

qquuoottiiddiiaannaammeennttee ii ffiissiiccii ddii ooggggii ..

IIll tteemmaa ddii qquueessttoo nnuummeerroo èè llaa rreeaallttàà..

LLeeii,, cchhee iinn uunn cceerrttoo sseennssoo llaavvoorraa aaii

ccoonnffiinnii ddii eessssaa,, qquuaannttoo ccrreeddee ssiiaa

iimmppoorrttaannttee eesssseerree iinn ggrraaddoo ddii

ppeennssaarree oollttrree ddii eessssaa??

ÈÈ eessttrreemmaammeennttee iimmppoorrttaannttee ppeerr uunn

rriicceerrccaattoorree ppeennssaarree aall ddii llàà ddeellllaa rreeaallttàà

iinntteessaa ccoommee cciiòò cchhee ccii cciirrccoonnddaa ee

ppeennssiiaammoo ddii ccaappiirree.. MMiioo ppaappàà ddiicceevvaa

sseemmpprree ““ssee ii ffiiggllii llaa ppeennssaasssseerroo ccoommee ii

ppaaddrrii ssaarreemmmmoo aannccoorraa aallll '' eettàà ddeellllaa

ppiieettrraa”” ,, bbiissooggnnaa iinnffaattttii sseemmpprree uusscciirree

ddaallllaa zzoonnaa ddii ccoonnffoorrtt ppeerr ppeerrmmeetttteerree

aavvaannzzaammeennttii ,, iinn qquuaallssiiaassii aammbbiittoo..

LLaa rriicceerrccaa sscciieennttiiffiiccaa aavvaannzzaa ppeerr

ccoonnttrraappppoossiizziioonnee aallllaa rreeaallttàà,,

iimmmmaaggiinnaannddoo uunn mmoonnddoo ddiivveerrssoo

aattttrraavveerrssoo ll ’’ iimmmmaaggiinnaazziioonnee ee ssccoopprreennddoo

uunn nnuuoovvoo aassppeettttoo cchhee aannddrràà

ssuucccceessssiivvaammeennttee iinngglloobbaattoo nneell mmooddeelllloo

ddeellllaa rreeaallttàà cchhee ggiiàà ccoonnoosscciiaammoo..

IImmmmaaggiinnaannddoo nnuuoovvii mmoonnddii ee ““uunniivveerrssii””

ssii èè ppiiùù vvoollttee rriiuusscciittii aa iiddeeaarree iimmmmaaggiinnii

cchhee aaddeessssoo ffaannnnoo ppaarrttee ddeellllaa rreeaallttàà..
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VV ii ssiieettee mmaaii cchhiieessttii ccoommee ssiiaa nnaattaa

"" ll '' iippnnoossii"" ee ccoommee ffuunnzziioonnii??

LL'' iippnnoossii èè uunnaa pprroocceedduurraa iinn ccuuii ssii

ssppeerriimmeennttaannoo ccaammbbiiaammeennttii ddii

sseennssaazziioonnii ,, ppeennssiieerrii ,, ccoommppoorrttaammeennttii ,, ee

ppeerrcceezziioonnii cchhee iinndduuccoonnoo aall rrii llaassssaammeennttoo

ee aallllaa ccaallmmaa..

EEssssoo èè uunn ffeennoommeennoo ppssiiccoollooggiiccoo llaa ccuuii

ssttoorriiaa rriissaallee aa qquueellllaa ddeellllaa ssppeecciiee uummaannaa..

GGllii uuoommiinnii pprriimmiittiivvii llaa uuttii ll iizzzzaavvaannoo ggiiàà

nneellllaa pprraattiiccaa ddeeii rriittii rreelliiggiioossii ee mmeeddiiccii

ppeerr aaccccrreesscceerree llaa ffeeddee nneell mmiissttiicciissmmoo ee

nneellllaa mmaaggiiaa..

SSii ppuuóó cceerrttaammeennttee ddiirree cchhee eessssaa ssiiaa uunnaa

ccoonnddiizziioonnee mmoollttoo ssiimmiillee aall ssoonnnnoo,,

pprroovvooccaattaa aarrttiiffiicciiaallmmeennttee ddaa uunn

ooppeerraattoorree oo ddaall ssooggggeettttoo sstteessssoo

((aattttrraavveerrssoo "" ll '' aauuttooiippnnoossii"" )) cchhee,,

ttrroovvaannddoossii iinn qquueessttoo ssttaattoo,, èè ccoommee pprriivvoo

ddii ccoosscciieennzzaa ee ddii vvoolloonnttàà..

LLaa ddiiffffeerreennzzaa ssoossttaannzziiaallee ttrraa iippnnoossii ee

ssoonnnnoo èè cchhee iill ssoonnnnoo èè uunnaa ccoonnddiizziioonnee ddii

ccoonncceennttrraazziioonnee rriiddoottttaa ((nneell ssooggggeettttoo,,

iinnffaattttii ,, ssii hhaa uunnaa nnootteevvoollee oobbnnuubbiillaazziioonnee

ddeellllaa ccoosscciieennzzaa)) ,, mmeennttrree nneellll '' iippnnoossii llaa

ccoonncceennttrraazziioonnee aauummeennttaa ee cciiòò ppeerrmmeettttee

ddii nnoorrmmaa aall ssooggggeettttoo ddii eesssseerree rriicceettttiivvoo

aallllee ssuuggggeessttiioonnii ..

AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO

LL''iippnnoossii
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EEssssaa éé pprriinncciippaallmmeennttee uunnaa tteeccnniiccaa

ssppeerriimmeennttaallee cchhee ppeerrmmeettttee ddii rriicceerrccaarree

llee ccaauussee ddeeii ccoonnfflliittttii (( iinntteerriioorrii ee ccoorrrreennttii

nneell pprreesseennttee)) ,, nneell mmoonnddoo rreemmoottoo ddeeii

ssooggnnii ee ddii ttrraannccee..

LL’’oobbiieettttiivvoo ddii ttaallee pprraattiiccaa èè qquueelllloo ddii

rriissoollvveerrll ii ee rreeccuuppeerraarree rriissoorrssee bbiioollooggiicchhee

ee ssppiirriittuuaallii cchhee ccoonnsseennttaannoo aall ssooggggeettttoo

ddii eevvoollvveerree:: aall ppaazziieennttee vviieennee ddaattaa llaa

ppoossssiibbiill iittàà ddii rriittoorrnnaarree iinnddiieettrroo nneell

tteemmppoo,, rreeccuuppeerraannddoo ccoonntteennuuttii

aassssiimmiillaabbiill ii aa eessiisstteennzzee pprreeggrreessssee,, nneellllee

qquuaallii eeggllii ppuuòò rriicceerrccaarree llee rraaddiiccii

ssiimmbboolliicchhee ddeeii ssuuooii aattttuuaallii ccoonnfflliittttii ..

PPeerr iinndduurrrree uunnoo ssttaattoo iippnnoottiiccoo èè

nneecceessssaarriioo ddaapppprriimmaa ssppiieeggaarree aall

ppaazziieennttee cchhee ccoossaa lloo aatttteennddee,, ssffaattaannddoo

ggllii eevveennttuuaallii pprreeggiiuuddiizzii oo ppaauurree,,

ppoorrttaannddoo iill ppaazziieennttee aadd aaffffaacccciiaarrssii aa

qquueessttaa tteeccnniiccaa ppssiiccootteerraappeeuuttiiccaa ccoonn

mmaaggggiioorr ll iibbeerrttàà ddii ppeennssiieerroo ee ddii ffiidduucciiaa

vveerrssoo iill tteerraappeeuuttaa..

SSii ddeevvee ppeerróó rriiccoorrddaarree cchhee nnoonn ttuuttttee llee

ppeerrssoonnee ppoossssoonnoo uussuuffrruuiirree ddeellll ’’ iippnnoossii

rreeggrreessssiivvaa,, iinn qquuaannttoo cciirrccaa iill 2200%% ddeeii

ppaazziieennttii nnoonn rriissuullttaa iiddoonneeoo:: nnoonn

ppoossssoonnoo eesssseerree,, iinnffaattttii ,, ttrraattttaattii ii

ppaazziieennttii aaffffeettttii ddaa uunn qquuaaddrroo ddii

ddeepprreessssiioonnee mmaaggggiioorree aaccuuttaa,, llee ppssiiccoossii ,, ii

mmiinnoorreennnnii ,, llee ddoonnnnee ggrraavviiddee ee ccoolloorroo

cchhee uussuuffrruuiissccoonnoo ddii ffaarrmmaaccii

aannttiiccoonnvvuullssiivvaannttii ..

UUttii ll iizzzzaannddoo qquueessttaa tteeccnniiccaa aallll ’’ iinntteerrnnoo ddii

uunn ppeerrccoorrssoo ppssiiccootteerraappeeuuttiiccoo èè ppoossssiibbiillee

ttrraattttaarree aassppeettttii rraaddiiccaattii nneellllee ppeerrssoonnee,,

ccoommee ll ’’ aannssiiaa,, ii ll ppaanniiccoo,, llaa ddeepprreessssiioonnee,, ii

ddiissttuurrbbii aalliimmeennttaarrii oo aaddddiirriittttuurraa llee

oosssseessssiioonnii ..

PPeerr iinndduurrrree qquueessttoo pprroocceessssoo èè

nneecceessssaarriioo cchhee lloo ppssiiccootteerraappeeuuttaa

ccoonnoossccaa ee ssaappppiiaa sscceegglliieerree ttrraa llee vvaarriiee

tteeccnniicchhee qquueellllaa ppiiùù iinnddiiccaattaa aaii bbiissooggnnii

ddeell ssuuoo ppaazziieennttee.. OOggnnii ppeerrssoonnaa hhaa uunn

pprroopprriioo ffuunnzziioonnaammeennttoo mmeennttaallee,, ppeerr ccuuii

lloo ssppeecciiaalliissttaa,, ccoonnssaappeevvoollee ee ddoottaattoo ddeellllee

pprroopprriiee ccoonnoosscceennzzee,, cceerrcchheerràà iill mmooddoo

mmiigglliioorree ee ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo ppeerr iinndduurrrree lloo

ssttaattoo iippnnoottiiccoo aallllaa ppeerrssoonnaa cchhee ssii ttrroovvaa

ddaavvaannttii ..

SSeeccoonnddoo iill ffaammoossoo ppssiicchhiiaattrraa ffoonnddaattoorree

ddeellll ’’ iippnnoossii mmooddeerrnnaa MMiillttoonn HHyyllaanndd

EErriicckkssoonn,, ll ’’ iippnnoossii èè uunnaa nnaattuurraallee

ccoonnddiizziioonnee cchhee ssii vveerriiffiiccaa

ssppoonnttaanneeaammeennttee nneeii ddiivveerrssii mmoommeennttii

ddeellllaa qquuoottiiddiiaanniittàà..

IInntteerreessssaannddoossii aaii mmeettooddii nnaattuurraalliissttiiccii ,,

EErriicckkssoonn aarrrriivvòò aadd uuttii ll iizzzzaarree ll ’’ iippnnoossii

aattttrraavveerrssoo uunn ppaarrttiiccoollaarree ssttii llee

ccoommuunniiccaattiivvoo aassssoocciiaattoo aadd uunnaa

““ssiittuuaazziioonnee ccoommuunniiccaattiivvaa rreellaazziioonnaallee”” ..

II ll pprroocceessssoo iippnnoottiiccoo ddeellll ’’ iippnnoossii

EErriicckkssoonniiaannaa èè ssttaattoo ddiivviissoo iinn ttrree ffaassii ::

11 ))PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE:: ÈÈ uunnaa ffaassee ddii

ccoonnoosscceennzzaa ttrraa ii ll ppaazziieennttee ee ii ll tteerraappeeuuttaa,,

ddoovvee ll '' oobbiieettttiivvoo pprriinncciippaallee èè llaa

ffoorrmmaazziioonnee ddii uunn rraappppoorrttoo ssoolliiddoo ttrraa llee

dduuee ppeerrssoonnee,, cchhee ssii ffoonnddii ssuullllaa ffiidduucciiaa

rreecciipprrooccaa ee ssuullllaa ccoommpprreennssiioonnee.. II ll

tteerraappeeuuttaa rraaccccoogglliiee iinnffoorrmmaazziioonnii

rreellaattiivvee aallllee eessppeerriieennzzee ee aallllee

ccoonnoosscceennzzee ddeell ppaazziieennttee,, ppeerr ppooii

iinnddaaggaarree llee ssttrruuttttuurree mmeennttaallii ddii

rriiffeerriimmeennttoo ee ii ssiisstteemmii ddii ccrreeddeennzzee

pprroopprriiee ddeell ppaazziieennttee..

22 )) TTRRAANNCCEE TTEERRAAPPEEUUTTIICCAA:: ÈÈ iill

mmoommeennttoo iinn ccuuii ggllii sscchheemmii ddeell ppaazziieennttee

ssoonnoo tteemmppoorraanneeaammeennttee aalltteerraattii ccoonn lloo

ssccooppoo ddii aauummeennttaarree llaa ssuuaa rriicceettttiivviittàà aadd
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aallttrrii mmooddeellll ii ddii ffuunnzziioonnaammeennttoo mmeennttaallee

cchhee ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo aallllaa rriissoolluuzziioonnee ddeeii

pprroobblleemmii .. II pprriinncciippaallii iinnddiiccaattoorrii

ffiissiioollooggiiccii cchhee sseeggnnaallaannoo lloo ssttaattoo ddii

ttrraannccee ssoonnoo ccaattaalleessssii ,, iimmmmoobbiill iittàà

ccoorrppoorreeaa,, mmuuttaattaa qquuaalliittàà ddeellllaa vvooccee,,

cchhiiuussuurraa ddeeggllii oocccchhii ,, ll iinneeaammeennttii ffaacccciiaallii

rrii llaassssaattii ,, mmaannccaannzzaa oo rriittaarrddoo ddeeii rriifflleessssii ,,

rraalllleennttaattaa ffrreeqquueennzzaa rreessppiirraattoorriiaa ee

ccaarrddiiaaccaa eedd aallttrrii aannccoorraa..

33 ))VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE EE RRAATTIIFFIICCAA ddeell

ccaammbbiiaammeennttoo tteerraappeeuuttiiccoo ootttteennuuttoo:: ÈÈ iill

mmoommeennttoo iinn ccuuii ii ll tteerraappeeuuttaa ccoommuunniiccaa aall

ppaazziieennttee qquuaallii ssoonnoo llee aalltteerraazziioonnii ddeell

ffuunnzziioonnaammeennttoo sseennssoorriiaallee ee ppeerrcceettttiivvoo..

II ll ppaazziieennttee ddiivveennttaa ccoossìì ccoonnssaappeevvoollee ddeeii

ccaammbbiiaammeennttii cchhee ll ’’ iippnnoossii hhaa rriippoorrttaattoo

rreellaattiivvaammeennttee aallllaa ssuuaa ppeerrssoonnaa..

RRiiccoonnoosscceerree ii ll vvaalloorree ddeellll ’’ iippnnoossii èè

nneecceessssaarriioo ppeerr iimmppeeddiirree cchhee vveecccchhii

ccoommppoorrttaammeennttii oo mmooddeellll ii ddii ppeennssiieerroo

iinnvvaalliiddiinnoo ii pprrooggrreessssii ffaattttii ..

LLee tteeccnniicchhee ddii aauuttooiippnnoossii ssii bbaassaannoo ttuuttttee

ssuu uunn ssiinnggoolloo ccoonncceettttoo,, oovvvveerroo llaa

ccoonncceennttrraazziioonnee ssuu uunnaa ssiinnggoollaa iiddeeaa,,

ppaarroollaa oo iimmmmaaggiinnee..

CCoommee ggiiàà aaffffeerrmmaattoo iinn pprreecceeddeennzzaa llaa

ppssiiccootteerraappiiaa iippnnoottiiccaa nnoonn èè uunnaa mmeerraa

ssoommmmiinniissttrraazziioonnee ddii ssuuggggeessttiioonnii ,, mmaa

uunnaa vveerraa ee pprroopprriiaa rriieedduuccaazziioonnee

ddeellll ’’ aaddaattttaammeennttoo ddeell ppaazziieennttee aallllaa vviittaa ee

aallll ’’ iinntteeggrraazziioonnee ddeellllaa ssuuaa ppeerrssoonnaalliittàà iinn

eessssaa.. PPeerr mmoollttoo tteemmppoo ccii ssoonnoo ssttaattii --ee

aannccoorraa ooggggii ccii ssoonnoo-- mmoollttii pprreeggiiuuddiizzii

lleeggaattii aall ll ’’ iippnnoossii ee aallllaa ppssiiccootteerraappiiaa cchhee llaa

uuttii ll iizzzzaa,, mmaa ffoorrttuunnaattaammeennttee llaa rriicceerrccaa

sscciieennttiiffiiccaa ssttaa ffaacceennddoo lluuccee ssuullllee qquuaalliittàà

ddii qquueessttaa tteeccnniiccaa ee nnee ssttaa ddooccuummeennttaannddoo

ii rriissuullttaattii sscciieennttiiffiiccii ..

GGllii aammbbiittii ddii aapppplliiccaazziioonnee ddeellllaa

ppssiiccootteerraappiiaa iippnnoottiiccaa ssoonnoo nnuummeerroossii ,,

ttrraa qquueessttii ii pprriinncciippaallii ssoonnoo ll '' aammbbiittoo

ppssiiccoollooggiiccoo ((ppeerr ccuurraarree ddiissttuurrbbii dd’’ aannssiiaa,,

ddeellll ’’ uummoorree ee ddeepprreessssiioonnee,, oo ddiissttuurrbbii

aalliimmeennttaarrii ,, bbaallbbuuzziiee ee ddiippeennddeennzzee ccoommee

iill ggiiooccoo,, ii ll ffuummoo,, ll '' aallccooooll ,, eecccc.. .. )) ,, ll '' aammbbiittoo

mmeeddiiccoo ((ccuurraannddoo --aanncchhee ssee

rreellaattiivvaammeennttee-- ggllii aassppeettttii

ddeerrmmaattoollooggiiccii ,, ll '' aassmmaa oo ii ddiissttuurrbbii

ddeellll ’’ aappppaarraattoo ddiiggeerreennttee)) ooppppuurree,, iinnffiinnee,,

ll ’’ aammbbiittoo ddeellllaa ccrreeaattiivviittàà ppeerrssoonnaallee ::

ssttiimmoollaarree ee ddaarree mmaaggggiioorree lliibbeerrttàà ddii

ssffooggoo aallllaa ccrreeaattiivviittàà ppeerrssoonnaallee ((ppeerr

eesseemmppiioo mmiigglliioorraarree bbaannaallmmeennttee llee

ccaappaacciittàà ffiissiicchhee nneellllee pprreessttaazziioonnii

aattlleettiicchhee)) ..
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AA nnddiiaammoo aa rriifflleetttteerree ssuull pprrooggrreessssoo

tteeccnnoollooggiiccoo ddeeggllii uullttiimmii aannnnii ::

ssiiaammoo ggiiàà iinn ggrraaddoo ddii ssvvoollggeerree

ssiimmuullaazziioonnii ccaappaaccii ddii rreeccaappiittaarree ii ll

ggeennoommaa uummaannoo,, pprreessaaggiirree ssuu uunnoo

sscchheerrmmoo ffeennoommeennii aattmmoossffeerriiccii ccoonn uunnaa

ppeerrcceennttuuaallee mmoollttoo eelleevvaattaa ddii ssuucccceessssoo,,

nneeii pprroossssiimmii 2200 aannnnii ll ’’ iinntteell ll iiggeennzzaa

aarrttiiffiicciiaallee eennttrreerràà iinn mmaanniieerraa sseemmpprree

ppiiùù ppoonnddeerraannttee nneellllaa nnoossttrraa vviittaa

qquuoottiiddiiaannaa.. LLaa ddoommaannddaa,, qquuiinnddii ,, ccii

vviieennee ssppoonnttaanneeaa:: ssee ssiiaammoo ggiiàà iinn ggrraaddoo

ddii ffaarree ttuuttttoo cciiòò,, ccoossaa ccii ffeerrmmaa ddaall

ppeennssaarree ddii vviivveerree aallll ’’ iinntteerrnnoo ddii uunnaa

ssiimmuullaazziioonnee??

SSCCIIEENNZZAA&&FFIILLOOSSOOFFIIAA

SSiimmuullaazziioonnii aa ddiibbaattttiittoo ee

rreeaallttàà aa ccoonnffrroonnttoo
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LLaa qquueessttiioonnee vviieennee ssoolllleevvaattaa ppiiùù ee ppiiùù

vvoollttee ddaallllaa ccoommuunniittàà sscciieennttiiffiiccaa

mmoonnddiiaallee,, llee ppiiùù ggrraannddii mmeennttii ddeell

mmoonnddoo ssii ssoonnoo sscceerrvveellllaattee iinn ddiibbaattttiittii

mmoollttoo aappeerrttii mmaa aanncchhee ffoorrtteemmeennttee

uunniillaatteerraallii .. DDaa qquuaannddoo,, nneell 22000033,, NNiicckk

BBoossttrroomm,, ddeellll ’’UUnniivveerrssiittàà ddii OOxxffoorrdd,, hhaa

ssccrriittttoo uunn aarrttiiccoolloo ssuullllaa ssiimmuullaazziioonnee,,

ffii lloossooffii ,, ffiissiiccii ,, ee ppeerrssoonnaaggggii ddeelllloo

ssppeettttaaccoolloo,, ssii ssoonnoo ttrroovvaattii aall llee pprreessee ccoonn

ll ’’ iiddeeaa ddeellllaa iinnddiissssoolluubbiill iittàà ddeellllaa nnoossttrraa

rreeaallttàà.. AAllccuunnii hhaannnnoo cceerrccaattoo ddii

iinnddiivviidduuaarree ddeeii mmooddii aattttrraavveerrssoo ii qquuaallii

ppoossssiiaammoo eesssseerree iinn ggrraaddoo ddii ccaappiirree ssee ccii

ttrroovviiaammoo iinn uunn mmoonnddoo ssiimmuullaattoo.. AAllttrrii

hhaannnnoo tteennttaattoo ddii ccaallccoollaarree llee ppoossssiibbiill iittàà

cchhee aabbbbiiaammoo,, ddii eesssseerree ddeellllee eennttiittàà

vviirrttuuaallii .. UUnnaa nnuuoovvaa aannaalliissii ddiimmoossttrraa cchhee

llee pprroobbaabbiill iittàà ddii ttrroovvaarrccii iinn uunnaa rreeaallttàà

““vveerraa”” –– cciiooèè iinn uunn’’ eessiisstteennzzaa nnoonn

ssiimmuullaattaa –– ssoonnoo ppaarrii aallll ’’ eevveennttoo ooppppoossttoo..

LLoo ssttuuddiioo,, iinnoollttrree,, ddiimmoossttrraa cchhee ssee

ll ’’uuoommoo ddoovveessssee ssvviilluuppppaarree llaa ccaappaacciittàà ddii

ssiimmuullaarree eesssseerrii ccoosscciieennttii ,, aall lloorraa lloo ssttaattoo

ddii ““ rreeaallttàà nnoonn ssiimmuullaattaa”” ddiivveenntteerreebbbbee

ppiiùù pprroobbaabbiillee ,, iinn qquuaannttoo aabbiittaannttii vviirrttuuaallii

aall ll ’’ iinntteerrnnoo ddeell ccoommppuutteerr ddii qquuaallccuunn

aallttrroo.. FFaacccciiaammoo ppaarrttiirree llaa ddiissccuussssiioonnee

ddaallllaa mmeennttee ppiiùù ffaammoossaa ee ccoonnoosscciiuuttaa ddeell

mmoonnddoo mmooddeerrnnoo:: EElloonn MMuusskk..

-- ssee ccii ffoommeennttiiaammoo aa ppeennssaarree aadd uunnaa

ppoossssiibbiillee ccuurrvvaa ddii iinnccrreemmeennttoo ddeell

pprrooggrreessssoo uummaannoo,, aall lloorraa ii ggiioocchhii

ssaarraannnnoo,, bbeenncchhéé mmiinniimmaammeennttee,,

iinnddiissttiinngguuiibbiill ii ddaallllaa rreeaallttàà,, qquueessttoo oo llaa

nnoossttrraa cciivviillttàà ffiinniirràà.. DDaannddoo ppeerr cceerrttoo cchhee

aaccccaaddrràà uunnaa ddii qquueessttee dduuee ccoossee,, mmoollttoo

pprroobbaabbiillmmeennttee vviivviiaammoo aallll ’’ iinntteerrnnoo ddii

uunnaa ssiimmuullaazziioonnee,, sseemmpplliicceemmeennttee ppeerrcchhéé

eessiissttiiaammoo.. LLee pprroobbaabbiill iittàà ddii eessiisstteerree

aallll ’’ iinntteerrnnoo ddii uunnaa rreeaallttàà ““vveerraa”” èè ppaarrii aa

uunnaa ssuu uunn mmiill iiaarrddoo--

BBaassaannddoossii aanncchhee ssuull ttrrii lleemmmmaa ddii

BBoossttrroomm,, MMuusskk eedd,, iinn mmaanniieerraa ppiiùù

aapppprrooffoonnddiittaa,, KKeeppppiinngg hhaannnnoo ssuuddddiivviissoo

llee ccoonnssiiddeerraazziioonnii ddeellllee cciivviillttàà iinn

nnuullll iippaarree –– cchhee nnoonn ppoossssoonnoo ggeenneerraarree

rreeaallttàà –– ee mmuullttiippaarree-- iinn ggrraaddoo ddii

ggeenneerraarree ppiiùù rreeaallttàà.. SSee ll ’’ iippootteessii ffiissiiccaa

ffoossssee vveerraa,, aall lloorraa ssaarreebbbbee ffaaccii llee ccaallccoollaarree

llaa pprroobbaabbiill iittàà cchhee iill ggeenneerree uummaannoo ssttiiaa

vviivveennddoo iinn uunn uunniivveerrssoo nnuullll iippaarroo:: eessssaa

ssaarreebbbbee ddeell 110000%% .. KKiippppiinngg hhaa

ddiimmoossttrraattoo cchhee,, aanncchhee nneellll ’’ iippootteessii ddeellllaa

ssiimmuullaazziioonnee,, llaa mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeellllee

rreeaallttàà ssiimmuullaattee ssaarreebbbbee ccoommuunnqquuee

nnuullll iippaarraa.. QQuueessttoo ssii vveerriiffiiccaa ppeerrcchhéé,,

qquuaannddoo ddaa uunnaa ssiimmuullaazziioonnee ddiisscceennddoonnoo

ppiiùù ssiimmuullaazziioonnii ,, llee rriissoorrssee ddii ccaallccoolloo

ddiissppoonniibbiill ii aa ooggnnii ggeenneerraazziioonnee

ssuucccceessssiivvaa,, ssii rriidduuccoonnoo ffiinnoo aall ppuunnttoo iinn

ccuuii llaa ssttrraaggrraannddee mmaaggggiioorraannzzaa ddeellllee

rreeaallttàà ssaarràà rraapppprreesseennttaattaa ddaa qquueellllee cchhee

nnoonn hhaannnnoo uunnaa ppootteennzzaa ddii ccaallccoolloo

ssuuffffiicciieennttee ppeerr ssiimmuullaarree aallttrree rreeaallttàà,, iinn

ggrraaddoo aa lloorroo vvoollttaa ddii oossppiittaarree ddeeggllii eesssseerrii

ccoosscciieennttii .. QQuueessttee pprroobbaabbiill iittàà

ccaammbbiieerreebbbbeerroo iinn mmooddoo rraaddiiccaallee ssee ggllii

eesssseerrii uummaannii rriiuusscciisssseerroo aa ccrreeaarree uunnaa

ssiimmuullaazziioonnee ccoonntteenneennttee eesssseerrii ccoosscciieennttii ,,

iinn qquuaannttoo uunn ttaallee eevveennttoo aannddrreebbbbee aa

mmooddiiffiiccaarree ii vvaalloorrii ddii ppoossssiibbiill iittàà cchhee

vveennggoonnoo aasssseeggnnaattii aa pprriioorrii aallll ’’ iippootteessii

ffiissiiccaa.. QQuuaannddoo qquueessttaa tteeccnnoollooggiiaa ssaarràà

iinnvveennttaattaa,, sseeccoonnddoo ii ccaallccoollii eeffffeettttuuaattii ddaa

qquueessttaa aannaalliissii ,, ssii ppaasssseerreebbbbee ddaallll ’’ aattttuuaallee

5500--5500,, aa uunnaa ssiittuuaazziioonnee ddii aassssoolluuttaa

rreeaallttàà ssiimmuullaattaa..
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TTuuttttaavviiaa rriiccoorrddiiaammoo cchhee iill ttrrii lleemmmmaa ddii

bboossttrroomm eerraa ccoonnttrraarriioo aallllee aaffffeerrmmaazziioonnii

ddii mmuusskk eedd aallllee tteeoorriiee ddii kkiippppiinngg,, iinn

qquuaannttoo aannddaavvaannoo aa ssmmeennttiirree ll ’’ eennoorrmmee

pprroobbaabbiill iittàà ddii vviivveerree aallll ’’ iinntteerrnnoo ddii ttaallii

ssiimmuullaazziioonnii ,,ppeerr qquueessttoo ddoobbbbiiaammoo

rriiccoorrddaarree qquuaannttoo ssiiaa nnuuoovvaa ccoommee iiddeeaa ee

aarrggoommeennttoo ddii ddiibbaattttiittoo.. NNoonn eesssseennddooccii

ddeellllee eevviiddeennzzee sscciieennttiiffiicchhee cchhee

ppeerrmmeettttoonnoo ddii ffaarr pprreevvaalleerree uunn

aapppprroocccciioo ssuu uunn aallttrroo,, ooggnnii iippootteessii ,, aall

mmoommeennttoo,, ppuuòò rriissuullttaarree vvaalliiddaa..

TTuuttttii ssoonnoo ccoonnssaappeevvoollii ddeellllee ccaappaacciittàà ddii

ccaallccoolloo ddii uunn ccoommppuutteerr ““nnoorrmmaallee”” ,, ii ll cchhee

ccii ppuuòò ggiiaa ddiirree qquuaannttoo ssiiaa iimmppoossssiibbiillee

eeffffeettttuuaarree ssiimmuullaazziioonnii ccoonn ccaallccoollii ccoossii

““ppiiccccoollii”” aanncchhee ssee aa nnooii aappppaaiioonnoo ccoommee

eessttrreemmaammeennttee ggrraannddii ;; SSeeccoonnddoo OOwwhhaaddii ,,

ii ll mmeettooddoo ppiiùù eeffffiiccaaccee ppeerr cceerrccaarree

ppaarraaddoossssii ppootteennzziiaallii ,, ccrreeaattii ddaa ttaallii

ccoorrttoocciirrccuuiittii ddii ccaallccoolloo,, ppuuòò ddeerriivvaarree ddaa

eessppeerriimmeennttii ddii ffiissiiccaa qquuaannttiissttiiccaa.. LL’’ iiddeeaa

èè ssoosstteennuuttaa aanncchhee ddaa ZZoohhrreehh DDaavvoouuddii ,,

uunnaa ffiissiiccaa ddeellllaa UUnnvveerrssiittyy ooff MMaarryyllaanndd,,

rriittiieennee cchhee ll ’’ iiddeeaa ddii uunnaa ssiimmuullaazziioonnee ccoonn

iinnffiinniittee rriissoorrssee ddii ccaallccoolloo ppoottrreebbbbee

eesssseerree ppllaauussiibbiillee .. SSeeccoonnddoo DDaavvoouuddii ,, nneeii

pprroossssiimmii 1100//2200 aannnnii ii ccoommppuutteerr ccllaassssiiccii

nnoonn ssaarraannnnoo ppiiùù iinn ggrraaddoo ddii ssoosstteenneerree ii

pprroocceessssii ddii ssiimmuullaazziioonnee ddeeii ssiisstteemmii

ffiissiiccii .. CCii ssii ddoovvrràà rriivvoollggeerree aall ccaallccoolloo

qquuaannttiissttiiccoo,, cchhee ssii bbaassaa ssuullllaa

ssoovvrraappppoossiizziioonnee,, ee ssuu aallttrrii eeffffeettttii

qquuaannttiissttiiccii ,, ppeerr rreennddeerree ttrraattttaabbiill ii aallccuunnii

pprroobblleemmii ddii ccaallccoolloo,, cchhee rriissuulltteerreebbbbeerroo

iimmppoossssiibbiill ii aattttrraavveerrssoo uunn aapppprroocccciioo

ccllaassssiiccoo.. SSee ii ll ccaallccoolloo qquuaannttiissttiiccoo

ddoovveessssee ddiivveennttaarree uunnaa rreeaallttàà aacccceessssiibbiillee

ppeerr ii ll mmoonnddoo ddeellllaa rriicceerrccaa,, aall lloorraa ssii

aacccceeddeerreebbbbee aa uunn’’ eerraa ddeellllaa ssiimmuullaazziioonnee

ccoommpplleettaammeennttee ddiivveerrssaa..

AAllllaa ffiinnee ddeell ggiioorrnnoo,, ttuuttttaavviiaa vvii rriiccoorrddoo

cchhee llee tteeoorriiee sscciieennttiiffiicchhee rreellaattiivvee aallllaa

rreeaallttàà ssii ttrroovvaannoo ttuuttttee ssuu uunnaa llaassttrraa ddii

gghhiiaacccciioo:: nnoonn eesssseennddooccii ddeellllee eevviiddeennzzee

sscciieennttiiffiicchhee cchhee ppeerrmmeettttoonnoo ddii ffaarr

pprreevvaalleerree uunn aapppprroocccciioo ssuu uunn aallttrroo,, ooggnnii

iippootteessii ,, aall mmoommeennttoo,, ppuuòò rriissuullttaarree

vvaalliiddaa.. FFoorrssee,, ddooppoottuuttttoo,, ccii ttrroovviiaammoo

ddeennttrroo uunnaa rreeaallttàà ddii bbaassee,, nnoonnoossttaannttee

MMuusskk ee llaa ffiissiiccaa qquuaannttiissttiiccaa..



SSPPAAZZIIOO

II BBuucchhii nneerrii
--

AAlleessssaannddrroo MMiinnii IILL
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CC eerrttee vvoollttee ggllii sscciieennzziiaattii ssii iimmbbaattttoonnoo iinn

qquueessttii mmaassssiiccccii ccoorrppii cceelleessttii ,, cchhee

ddiivvoorraannoo mmaatteerriiaa eedd iinntteerree ggaallaassssiiee aadd uunn

rriittmmoo eessoorrbbiittaannttee..

TTaallvvoollttaa ssii lleezziioossii eedd iinnvviissiibbiill ii ,, vvaaggaannoo ppeerr

ttuuttttoo iill ccoossmmoo..

MMaa cchhee ccoossaa ssoonnoo vveerraammeennttee ii bbuucchhii nneerrii??

UUnn BBuuccoo nneerroo èè uunn ccoorrppoo cceelleessttee

ccaarraatttteerriizzzzaattoo ddaa uunn ccaammppoo

ggrraavviittaazziioonnaallee mmoollttoo iinntteennssoo ,, cchhee

iimmppeeddiissccee ppeerrssiinnoo aallllaa lluuccee ddii ssffuuggggiirrggllii ..

LLaa pprriimmaa iippootteessii rriigguuaarrddoo aallllaa ssuuaa

eessiisstteennzzaa èè ssttaattaa ccoommppiiuuttaa ddaall ffiissiiccoo

KKaarrll SScchhwwaarrzzsscchhiilldd nneell 11 9911 66 ,, iinn sseegguuiittoo

aallllaa ppuubbbblliiccaazziioonnee ddeellllaa tteeoorriiaa ddeellllaa

RReellaattiivviittàà GGeenneerraallee ddii EEiinnsstteeiinn ..

II ll ssuuoo tteerrmmiinnee ppeerròò ,, èè ssttaattoo ccoonniiaattoo ddaa

uunn aallttrroo ffiissiiccoo ,, JJoohhnn AArrcchhiibbaalldd WWhheeeelleerr..

WWhheeeelleerr lloo hhaa cchhiiaammaattoo ddii ffaattttoo ““bbuuccoo”” ,,

ppeerrcchhéé nneessssuunnaa ppaarrttiicceellllaa ppuuòò uusscciirrnnee ..

MMaa ccoommee ssii ffoorrmmaannoo qquueessttii ssqquuaarrccii nneelllloo

ssppaazziioo ??

EEbbbbeennee,, ii ll ttuuttttoo iinniizziiaa ccoonn llee sstteell llee ..

UUnnaa sstteell llaa èè ccoommppoossttaa ddaa ssttrraattii eesstteerrnnii ee

ddaa uunn nnuucclleeoo ,, cchhee pprroodduuccee eenneerrggiiaa ..

LLee sstteell llee nnaassccoonnoo ccoommppoossttee ppeerr llaa

mmaaggggiioorr ppaarrttee ddaa iiddrrooggeennoo ,, cchhee

aalliimmeennttaa llee ffuussiioonnii nnuucclleeaarrii aallll ’’ iinntteerrnnoo

ddeell nnuucclleeoo .. QQuuaannddoo ll ’’ iiddrrooggeennoo ffiinniissccee ,,

ii ll nnuucclleeoo nnoonn pprroodduuccee ppiiùù eenneerrggiiaa ee nnoonn

rriieessccee aa ccoonnttrraassttaarree ii ll ppeessoo ddeeggllii ssttrraattii

eesstteerrnnii .. QQuueessttii ssttrraattii ssoonnoo ccoossìì ppeessaannttii

ddaa iinnccrreemmeennttaarree llaa tteemmppeerraattuurraa ddeell

nnuucclleeoo ccoonn iill lloorroo ppeessoo ..

QQuueesstt ’’uullttiimmoo,, qquuiinnddii ,, ddiivveennttaa

aabbbbaassttaannzzaa ccaallddoo ddaa ppootteerr ffoonnddeerree

aanncchhee lloo ““ssccaarrttoo”” ddeellll ’’ iiddrrooggeennoo :: ll ’’ eell iioo ..
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II ll nnoossttrroo SSoollee ,, èè uunnaa sstteell llaa

rreellaattiivvaammeennttee ppiiccccoollaa ,, ppeerrcciiòò qquuaannddoo

ffiinniirràà aanncchhee ll ’’ eell iioo ,, eemmeetttteerràà uunn llaammppoo

ddii lluuccee ee ssii ssppeeggnneerràà lleennttaammeennttee

ddiivveennttaannddoo uunnaa nnaannaa bbiiaannccaa ..

NNeell ccaassoo ddii sstteell llee ppiiùù ggrraannddii ,, iinnvveeccee ,,

ccoommee llee ggiiggaannttii rroossssee (( mmiigglliiaaiiaa ddii vvoollttee

ppiiùù ggrraannddii ddeell ssoollee )) ,, ii ll pprroocceessssoo

ccoonnttiinnuueerràà .. LLaa sstteell llaa bbrruucceerràà ccaarrbboonniioo

eedd oossssiiggeennoo ,, nneeoonn ee ssii ll iicciioo ee ,, nneellllee sstteell llee

ppiiùù ggrraannddii ,, ppeerrssiinnoo ,, zzoollffoo ,, nniicchheell ee

ffeerrrroo ..

AAdd uunn cceerrttoo ppuunnttoo ,, ii ll nnuucclleeoo nnoonn ppoottrràà

ppiiùù ssccaallddaarrssii ,, ppeerrcchhéé llaa ssuuaa tteemmppeerraattuurraa

ssaarràà ggiiàà ttrrooppppoo aallttaa .. GGllii ssttrraattii

ssoovvrraassttaannttii aall nnuucclleeoo pprreemmeerraannnnoo ssuu ddii

eessssoo ccoonn uunnaa pprreessssiioonnee eennoorrmmee ,, mmaa llaa

tteemmppeerraattuurraa iinntteerrnnaa nnoonn aauummeenntteerràà ..

LLaa sstteell llaa aavvrràà ccoossìì ffiinniittoo ooggnnii ttiippoo ddii

ccaarrbbuurraannttee ccoommppaattiibbiillee ccoonn eessssaa ,, ee ssaarràà

ssuull ppuunnttoo ddii mmoorriirree ..

AA qquueessttoo ppuunnttoo ggllii ssttrraattii eesstteerrnnii

ccoommpprriimmoonnoo sseemmpprree ddii ppiiùù iill nnuucclleeoo ..

II nnuucclleeii aattoommiiccii iinntteerrnnii iinnccoommiinncciiaannoo aadd

aavvvviicciinnaarrssii ..

DDooppoo qquuaallcchhee sseeccoonnddoo ,, ggllii eelleettttrroonnii ee ii

pprroottoonnii ssii ffoonnddoonnoo ssoottttoo ll ’’ iinnccrreeddiibbiillee

ppeessoo ddeellll ’’ iinntteerraa sstteell llaa .. DDaa qquueessttaa

ffuussiioonnee vveennggoonnoo pprrooddoottttii ii nneeuuttrroonnii ::

ppaarrttiicceellllee ddii ccaarriiccaa nneeuuttrraa ..

LLaa sstteell llaa ccaaddee ssoottttoo iill ssuuoo sstteessssoo ppeessoo ,,

ddiivveennttaannddoo uunnaa PPuullssaarr ,, oovvvveerroo uunnaa

sstteell llaa rroottaannttee ddii nneeuuttrroonnii ccoommpprreessssii ,,

cchhee rraaggggiiuunnggee uunn ddiiaammeettrroo mmaassssiimmoo ddii

3300 KKmm ..

QQuueessttaa eennttiittàà ,, sseeppppuurr ppiiccccoollaa ,, aarrrriivvaa aa

ccoommppiieerree ffiinnoo aa 990000 rroottaazziioonnii aall

sseeccoonnddoo ssuull ssuuoo aassssee .. IInnoollttrree ,, ppoossssiieeddee

uunn ccaammppoo eelleettttrroommaaggnneettiiccoo vvaassttiissssiimmoo ,,

ggrraazziiee aall qquuaallee ggllii sscciieennzziiaattii ssoonnoo ssttaattii iinn

ggrraaddoo ddii aassccoollttaarree ii ll ssuuoonnoo cchhee pprroodduuccee ..

LLaa PPuullssaarr èè uunn ooggggeettttoo cchhee hhaa uunnaa mmaassssaa

ssiimmiillee aa qquueellllaa ddeell ssoollee ,, mmaa èè 11001144 vvoollttee

ppiiùù dduurraa ddeellllaa sstteell llaa ddaa ccuuii èè ssttaattaa ccrreeaattaa..

LLaa PPuullssaarr èè ppeerròò cciirrccoonnddaattaa aannccoorraa ddaa

ssttrraattii ddii ggaass ppeessaannttiissssiimmii ,, cchhee llaa

ccoommpprriimmoonnoo aannccoorraa ddii ppiiùù ..

LLaa sstteell llaa èè ssttaattaa ccoossìì ccoommpprreessssaa ,, iinn uunn

ppuunnttoo iinnffiinniittaammeennttee ppiiccccoolloo ,,

iinnffiinniittaammeennttee ddeennssoo ,, ccoonn uunnaa mmaassssaa

eennoorrmmee :: II ll BBuuccoo NNeerroo..

II ll TTeessssuuttoo ssppaazziioo-- tteemmppoorraallee ,, oovvvveerroo llaa

ssttrruuttttuurraa qquuaaddrriiddiimmeennssiioonnaallee

iinnttrrooddoottttaa ddaallllaa rreellaattiivviittàà ggeenneerraallee cchhee

ccoommppoonnee ll ’’uunniivveerrssoo ,, ssii ddaannnneeggggiiaa ,, aa

ccaauussaa ddeellll ’’ iinnccrreeddiibbiillee mmaassssaa ccoonncceennttrraattaa

iinn uunn ppuunnttoo ccoossìì ppiiccccoolloo ..

SSaarreebbbbee ccoommee ddiirree cchhee qquueelllloo cchhee nnoonn

eessiissttee hhaa uunn ppeessoo ..

II ll ddeeccaaddiimmeennttoo sstteell llaarree ssii èè ccoommppiiuuttoo iinn

ppoocchhii sseeccoonnddii .. OOrraa iill nnuuoovvoo BBuuccoo nneerroo

eemmeettttee uunnaa qquuaannttiittàà eennoorrmmee ddii eenneerrggiiaa ((

iinnttoorrnnoo aaggllii 11 .. 55 xx 11004444 JJoouullee )) ,, cchhee

pprrooiieettttaa ii rreessttii ddeeggllii ssttrraattii ddeellllaa sstteell llaa

ppeerr ddiissttaannzzee ddii cciirrccaa 11 66 aannnnii lluuccee ffiinnoo

aallllaa vveelloocciittàà ddii 2200..000000 kkmm//ss ,, ffoorrmmaannddoo

ssppeettttaaccoollaarrii nneebbuulloossee ccoolloorraattee ..

SSii èè aappppeennaa vveerriiffiiccaattaa uunnaa SSuuppeerrnnoovvaa ..

QQuueesstt ’’uullttiimmaa ppuuòò eesssseerree aanncchhee ppiiùù

ppootteennttee :: ll ’’ IIppeerrnnoovvaa .. LL’’ IIppeerrnnoovvaa èè

ssiimmiillee aallllaa SSuuppeerrnnoovvaa ,, mmaa ssii ddiiffffeerreennzziiaa



ppeerr ii ll ffaattttoo cchhee ccooiinnvvoollggee llee sstteell llee

ppiiùù ppeessaannttii ddeellll ’’ uunniivveerrssoo ..

ÈÈ pprroopprriioo ddaa qquueessttee eesspplloossiioonnii cchhee ssii

vveennggoonnoo aa ffoorrmmaarree ppaarrttee ddeeii BBuucchhii NNeerrii

SSuuppeerrmmaassssiiccccii ..

LLaa pprriimmaa vveerraa ee pprroopprriiaa pprroovvaa vviissiivvaa

ddeellll ’’ eessiisstteennzzaa ddeeii bbuucchhii nneerrii ssii èè aavvuuttaa

nneell 22001199,, aattttrraavveerrssoo uunn mmaassssiicccciioo

ssiisstteemmaa ddii aallll iinneeaammeennttoo ttrraa 88

rraaddiiootteelleessccooppii ssppaarrssii iinn ggiirroo ppeerr ii ll

mmoonnddoo ..

II ll TTaarrggeett ddeellll ’’ oosssseerrvvaazziioonnee eerraa rriivvoollttoo

vveerrssoo iill bbuuccoo nneerroo aall cceennttrroo ddeellllaa

ggaallaassssiiaa MMeessssiieerr 8877 ,, cchhee hhaa ddiimmoossttrraattoo

ddii aavveerree 66..55 mmiill iiaarrddii ddii vvoollttee llaa mmaassssaa ddeell

SSoollee ..

NNoonn èè ssttaattaa ssoolloo llaa pprroovvaa vviissiivvaa

ddeellll ’’ eessiisstteennzzaa ddii qquueessttii eelleemmeennttii eessttrreemmii

ddeellll ’’ uunniivveerrssoo ,, mmaa èè ssttaattoo aanncchhee uunn

mmoommeennttoo ccrruucciiaallee ppeerr llaa ffiissiiccaa ,, ddoovvee

qquueessttoo ffeennoommeennoo hhaa ccoonnffeerrmmaattoo llaa

vvaalliiddiittàà ddeellllaa tteeoorriiaa ddeellllaa RReellaattiivviittàà

GGeenneerraallee DDii EEiinnsstteeiinn ,, tteeoorriizzzzaattaa uunn

sseeccoolloo pprriimmaa ..

SSttrruuttttuurraa ddii uunn bbuuccoo nneerroo

MMoollttii ddii nnooii iimmmmaaggiinnaannoo ii bbuucchhii nneerrii

ssoolloo ccoommee uunnaa ssffeerraa ssccuurraa ,, dduurriissssiimmaa eedd

eennoorrmmee ,, ddoovvee ttuuttttoo ccaaddee ddeennttrroo ee nnuullllaa

eessccee ..

UUnnaa ccoossaa ddaa ssppeecciiffiiccaarree iinnnnaannzziittuuttttoo ,, èè

cchhee llaa ““ssffeerraa”” cchhee nnooii ddeessccrriivviiaammoo nnoonn èè

dduurraa.. ÈÈ ll ’’ oorriizzzzoonnttee ddeeggllii eevveennttii :: oollttrree

qquueessttoo ccoonnffiinnee ,, llaa ggrraavviittàà èè ccoossìì ffoorrttee ddaa

iimmppeeddiirree cchhee qquuaallssiiaassii ppaarrttiicceellllaa ,, aanncchhee

llaa lluuccee ,, ppoossssaa uusscciirrnnee ..

TTuuttttaavviiaa qquueessttaa zzoonnaa èè ffaaccii llmmeennttee

aattttrraavveerrssaabbiillee ppeerrcchhèè nnoonn èè dduurraa ee nnoonn

hhaa mmaassssaa.. AAnncchhee aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeell bbuuccoo

nneerroo cc’’ èè ““pprraattiiccaammeennttee”” ii ll vvuuoottoo ..

MMaa aalllloorraa ddoovvee ssii ttrroovvaa llaa ppaarrttee

iinnffiinniittaammeennttee ddeennssaa cchhee ccaauussaa llaa

ggrraavviittàà??

CCoommee hhoo ddeettttoo pprriimmaa ,, èè iinnffiinniittaammeennttee

ppiiccccoollaa ..

QQuueessttaa ppaarrttee èè cchhiiaammaattaa SSiinnggoollaarriittàà .. ii ll

ffaattttoo cchhee aabbbbiiaa uunnaa ddiimmeennssiioonnee

iinnffiinniitteessiimmaallee ccoommuunnqquuee,, nnoonn vvuuooll ddiirree

cchhee nnoonn eessiissttaa ..

QQuuiinnddii qquueelllloo cchhee vveeddiiaammoo nnoonn èè aallttrroo

cchhee llaa mmaanniiffeessttaazziioonnee ddii uunn bbuuccoo nneerroo ..

IInn pprroossssiimmiittàà ddeellll ’’ oorriizzzzoonnttee ddeeggllii eevveennttii

ssii ttrroovvaa ll ’’EErrggoossffeerraa ,, llaa zzoonnaa iinn ccuuii ii ll

bbuuccoo nneerroo ttrraasscciinnaa ccoonn ssèè uunn ppoo’’ ddii

ssppaazziiootteemmppoo dduurraannttee llaa ssuuaa rroottaazziioonnee ..

QQuuii ii ll ii ll tteemmppoo ssccoorrrree ppiiùù lleennttaammeennttee

mmaannoo aa mmaannoo cchhee ccii ssii aavvvviicciinnaa ..

LLaa vveelloocciittàà ddii uunn ooggggeettttoo cchhee ssii ttrroovvaa iinn

qquueessttaa zzoonnaa ppuuòò rraaggggiiuunnggeerree uunnaa bbuuoonnaa

ppaarrttee ddeellllaa vveelloocciittàà ddeellllaa lluuccee ,,

ssccaallddaannddoossii ee ddiivveennttaannddoo iinnccaannddeesscceennttee

(( qquueessttoo ssoollaammeennttee iinn bbuucchhii nneerrii ddii uunnaa

cceerrttaa mmaassssaa )) ..

SSee qquueellll ’’ ooggggeettttoo ffoossssee uunn aassttrroonnaauuttaa ,,

ssaarreebbbbee iinn ggrraaddoo ddii oosssseerrvvaarree ll ’’uunniivveerrssoo

ccaammbbiiaarree sseemmpprree ppiiùù vveelloocceemmeennttee ee

aassssiisstteerreebbbbee aadd eevveennttii cchhee nnooii ppeerrssoonnee

ssuullllaa tteerrrraa ffoorrssee nnoonn ssaarreemmoo iinn ggrraaddoo ddii

vveeddeerree .. UUnnaa MMaacccchhiinnaa ddeell TTeemmppoo !!

SSee uunn oosssseerrvvaattoorree ssii ttrroovvaassssee aallll ’’ eesstteerrnnoo

ddeell bbuuccoo nneerroo ,, vveeddrreebbbbee qquueessttoo

aassttrroonnaauuttaa rraalllleennttaarree sseemmpprree ddii ppiiùù ee

aassssuummeerree uunnaa ccoolloorraazziioonnee rroossssaa ,, aa
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ccaauussaa ddeellll ’’EEffffeettttoo DDoopppplleerr ddeellllaa lluuccee ((

qquuaannddoo uunn ccoorrppoo ssii aalllloonnttaannaa

ddaallll ’’ oosssseerrvvaattoorree ccoonn ggrraann vveelloocciittàà ,, ii

ffaassccii ddii ffoottoonnii cchhee rriimmbbaallzzaannoo ssuu ddii eessssoo

vveennggoonnoo rriifflleessssii ppiiùù lleennttaammeennttee ,, ddaannddoo

aappppuunnttoo uunnaa ccoolloorraazziioonnee rroossssaassttrraa )) ..

QQuuaannddoo ll ’’ aassttrroonnaauuttaa ssvvaanniirràà ddeell ttuuttttoo ,,

aavvrràà rraaggggiiuunnttoo ll ’’ oorriizzzzoonnttee ddeeggllii eevveennttii ..

OOrraa nnoonn ssii ppuuòò ppiiùù ttoorrnnaarree iinnddiieettrroo ee

nneemmmmeennoo llaa lluuccee ppuuòò ssccaappppaarree ddaa qquuii ..

SSuubbiittoo iinniizziiaa uunnaa lloottttaa ttrraa ffoorrzzee ddii

ggrraavviittàà ::

DDaa uunnaa ppaarrttee ,, llaa ppootteennttee ffoorrzzaa ddii ggrraavviittàà

ddeell bbuuccoo nneerroo cchhee aattttiirraa ll ’’ aassttrroonnaauuttaa

vveerrssoo ddii sséé ee ,, ddaallll ’’ aallttrraa ppaarrttee ,, llaa

ggrraavviittaazziioonnee uunniivveerrssaallee cchhee cceerrccaa ddii

iimmppeeddiirree ddii ffaarrlloo ffiinniirree nneell bbuuccoo nneerroo ..

LLaa ffoorrzzaa cchhee aaggiissccee èè ccoossìì ffoorrttee cchhee ooggnnii

aattoommoo ssii sseeppaarraa ..

CCoossìì ii ll ccoorrppoo ddeellll ’’ aassttrroonnaauuttaa ddii ssppeezzzzaa iinn

ooggnnii ssuuaa ppaarrttiicceell llaa .. IInnssoommmmaa ,, ffaa ddoolloorree

ssoolloo aa ppeennssaarrccii ..

CCoommee ssee nnoonn bbaassttaassssee ,, ggllii aattoommii oorraa

vviiaaggggiiaannoo vveerrssoo llaa ssiinnggoollaarriittàà ,, ddoovvee

vveennggoonnoo iinnffiinniittaammeennttee sscchhiiaacccciiaattii

ddeennttrroo ddii eessssaa ..

SSoolloo aa qquueessttoo ppuunnttoo ,, ii ll bbuuccoo nneerroo

gguuaaddaaggnnaa llaa mmaassssaa ddeell ccoorrppoo cchhee vvii èè

ccaadduuttoo ddeennttrroo ..

EEtteerrnnii sstteerrmmiinnaattoorrii ddeellllaa mmaatteerriiaa ??

GGllii sscciieennzziiaattii ppoossssoonnoo oorraa pprreeddiirree ccoonn

pprreecciissiioonnee cchhee ,, uunn ggiioorrnnoo ,, ll ’’ uullttiimmaa

sstteell llaa ddeellll ’’ uunniivveerrssoo mmuuoorriirràà ,, ddaannddoo ffiinnee

aallll ’’ eerraa ddeellllaa lluuccee sstteell llaarree ,, iinnaauugguurraannddoo

ll ’’ eerraa ddeeii bbuucchhii nneerrii .. LL’’uunniivveerrssoo

ttrraassccoorrrreerràà iill 9900%% ddeellllaa ssuuaa vviittaa iinn

qquueessttoo ssttaattoo ,, ffrreeddddoo ee bbuuiioo.. LLee uunniicchhee

ffoonnttii ddii eenneerrggiiaa ssaarraannnnoo ii bbuucchhii nneerrii ,,

cchhee ddiivvoorreerraannnnoo ttuuttttaa llaa mmaatteerriiaa

pprreesseennttee nneellll ’’ uunniivveerrssoo ..

GGllii sscciieennzziiaattii ppeennssaannoo cchhee aallccuunnii bbuucchhii

nneerrii ssii iinngglloobbeerraannnnoo aa vviicceennddaa ,, ddaannddoo

oorriiggiinnee aadd uunn uunniiccoo ,, iimmmmeennssoo ,,

uunniivveerrssaallee ,, BBuuccoo NNeerroo IIppeerrmmaassssiicccciioo ..

UUnn ggiioorrnnoo aanncchhee nnooii ssaarreemmoo ppaarrttee ddii

qquueell bbuuccoo nneerroo ,, aassssiieemmee aa ttuuttttaa llaa

mmaatteerriiaa ddeellll ’’ uunniivveerrssoo ..

PPoossssiiaammoo aattttrriibbuuiirree qquuiinnddii aaii bbuucchhii nneerrii

ii ll rruuoolloo ddii sseerriiaall--kkiill lleerr ddeellll ’’UUnniivveerrssoo ee ,,

ccoommee qquuaallccoossaa ddii eetteerrnnoo nneell tteemmppoo ,,

ll ’’ uunniiccaa ccoossaa aattttiivvaa cchhee ssoopprraavvvviivvrràà ..

OOppppuurree NNoo ?? .. .. ..

LLaa RRaaddiiaazziioonnee ddii HHaawwkkiinngg

CCoommee ssii ppuuòò ppaarrllaarree ddii bbuucchhii nneerrii sseennzzaa

nnoommiinnaarree SStteepphheenn HHaawwkkiinngg ??

EEbbbbeennee ,, èè ssttaattoo pprroopprriioo lluuii ,, ggrraannddee

ffiissiiccoo ddeeggllii aannnnii 7700’’ ee 8800’’ ,, aa nnoonn eesssseerree

dd’’ aaccccoorrddoo ccoonn qquueessttaa tteeoorriiaa.. TTeeoorriizzzzòò

ccoossìì llaa RRaaddiiaazziioonnee ddii HHaawwkkiinngg ,, cchhee lleeggòò

ppeerr llaa pprriimmaa vvoollttaa tteerrmmooddiinnaammiiccaa ,,

ffiissiiccaa ee mmeeccccaanniiccaa qquuaannttiissttiiccaa iinnssiieemmee ..

BBrreevveemmeennttee ssppiieeggaattaa ,, qquueessttaa rraaddiiaazziioonnee

èè uunn ppaarrttiiccoollaarree pprroocceessssoo cchhee aavvvviieennee

nneeii bbuucchhii nneerrii ::

LL’’ UUnniivveerrssoo ,, ccoommee lloo ccoonnoosscciiaammoo ,, èè

ffoorrmmaattoo ddaaii ““QQuuaannttii”” :: ppaarrttiicceellllee

iinnffiinniittaammeennttee ppiiccccoollee cchhee ggoovveerrnnaannoo llee

lleeggggii ddeellllaa nnaattuurraa.. OOggnnii ssiinnggoolloo ssppaazziioo ,,

aanncchhee vvuuoottoo ,, èè ssooggggeettttoo aa ffeennoommeennii

ddeettttii FFlluuttttuuaazziioonnii QQuuaannttiissttiicchhee :: ccooppppiiee

ddii ppaarrttiicceellllee ,, ddii ccuuii uunnaa ffoorrmmaattaa ddaa
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MMaatteerriiaa ee ll ’’ aallttrraa ddaa AAnnttiimmaatteerriiaa ,, ssii

mmaatteerriiaalliizzzzaannoo ee iinn uunnaa ffrraazziioonnee ddii

sseeccoonnddoo ,, qquuaassii iissttaannttaanneeaa ,, ssii

rriiaannnnuullllaannoo ..

IInn PPrreesseennzzaa ddii uunn bbuuccoo nneerroo ,, ssuull ll iimmiittee

ddeellll ’’ oorriizzzzoonnttee ddeeggllii eevveennttii ,, uunnaa ddeellllee

dduuee ppaarrttiicceellllee qquuaannttiissttiicchhee ppoottrreebbbbee

eesssseerree rriissuucccchhiiaattaa vviiaa ddaallllaa ggrraavviittàà ..

LL’’ aallttrraa ppaarrttiicceellllaa rriissuullttaa qquuiinnddii

rraaddiiaazziioonnee eemmeessssaa ddaall BBuuccoo nneerroo ..

IInn aaccccoorrddoo ccoonn llaa RReellaattiivviittàà GGeenneerraallee ,,

uunn’’ eemmiissssiioonnee ddii eenneerrggiiaa ddaa ppaarrttee ddii uunn

ccoorrppoo ,, ccoorrrriissppoonnddee aadd uunnaa ppeerrddiittaa ddii

mmaassssaa ddeelllloo sstteessssoo ..

LLaa RRaaddiiaazziioonnee ddii HHaawwkkiinngg qquuiinnddii pprroovvaa

cchhee II BBUUCCHHII NNEERRII NNOONN SSOONNOO EETTEERRNNII ..

LL’’EEssaauurriimmeennttoo ddii mmaassssaa ddaa ppaarrttee ddeeii

bbuucchhii nneerrii vvuuooll ddiirree cchhee ssvvaanniirraannnnoo iinn

uunnaa ggiiggaanntteessccaa eesspplloossiioonnee ,,

rriipprriissttiinnaannddoo llaa ccuurrvvaattuurraa ddeelllloo

ssppaazziiootteemmppoo ..

TTuuttttaavviiaa ,, ii ll ddeessttiinnoo ddeellll ’’ UUnniivveerrssoo rreessttaa

aannccoorraa iinncceerrttoo .. CCoonn ooggnnii pprroobbaabbiill iittàà ,, ii

bbuucchhii nneerrii ppoottrreebbbbeerroo mmoorriirree pprriimmaa ddii

aassssoorrbbiirree ttuuttttaa llaa mmaatteerriiaa pprreesseennttee ..

PPoorrttaallii vveerrssoo aallttrree ddiimmeennssiioonnii ??

NNoonn èè aannccoorraa cchhiiaarroo ssee llaa ccuurrvvaattuurraa

ssppaazziiootteemmppoorraallee ddeellllaa ssiinnggoollaarriittàà mmeettttaa

iinn ccoommuunniiccaazziioonnee iill nnoossttrroo UUnniivveerrssoo ccoonn

uunnoo ppaarraalllleelloo ,, oo uunnoo ddeeii ppoossssiibbiill ii

iinnffiinniittii uunniivveerrssii ..

AAllccuunnee tteeoorriiee cchhee ssii ppoossssoonnoo aazzzzaarrddaarree

ppeerròò ssoonnoo ::

-- LLaa ssiinnggoollaarriittàà rrii llaasscciiaa mmaatteerriiaa iinn uunn

nnuuoovvoo uunniivveerrssoo ,, ddaannddoo vviittaa aadd uunn BBiigg

BBaanngg ..

-- II ll BBuuccoo nneerroo èè ccoolllleeggaattoo aattttrraavveerrssoo uunn

ttuunnnneell ssppaazziiootteemmppoorraallee ccoonn uunn bbuuccoo

bbiiaannccoo (( ffiinnoorraa ssoolloo tteeoorriizzzzaattoo)) ,, cchhee

eemmeettttee mmaatteerriiaa

ee rraaddiiaazziioonnii ((

ddoovvee qquuiinnddii llee

ppaarrttiicceellllee nnoonn

ppoossssoonnoo

eennttrraarree))

II BBuucchhii nneerrii rreessttaannoo aaffffaasscciinnaannttii ee aalllloo

sstteessssoo ppeerriiccoolloossee ppaarrttii ddeell ccoossmmoo ..

CCeerrttii sseeggrreettii ccoommee llee iinnffoorrmmaazziioonnii ssuullllaa

sstteell llaa ddaa ccuuii ssoonnoo nnaattii ,, cceerrttee vvoollttee

ccoonntteennuuttee aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeellll ’’ oorriizzzzoonnttee

ddeeggllii eevveennttii (( tteeoorriiaa ““hhaaiirr”” ddii

HHaawwkkiinngg )) rreesstteerraannnnoo sseemmpprree uunn

mmiisstteerroo ..

MMaa llaa sscciieennzzaa ssttaa ffaacceennddoo ggrraannddii

pprrooggrreessssii ee ,, ffoorrssee ,, uunn ggiioorrnnoo ,, ccii

ppeerrmmeetttteerràà ddii vviiaaggggiiaarree ddii UUnniivveerrssoo iinn

UUnniivveerrssoo aattttrraavveerrssoo ii bbuucchhii nneerrii ..
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CC hhii hhaa ppaauurraa ddeellllaa ffaannttaassiiaa,, ddeellllaa

ccrreeaattiivviittàà,, ddeellll ’’ iimmmmaaggiinnaazziioonnee??

SSffoogglliiaannddoo ii ll iibbrrii ddii ssttoorriiaa,, ssiiccuurraammeennttee

llaa rriissppoossttaa cchhee eemmeerrggee èè ““ lloo ssttaattuuss qquuoo”” ::

ii ll ppeennssiieerroo ffuuoorrii ddaaggllii sscchheemmii,, iinn ggrraaddoo

ddii iimmmmaaggiinnaarree uunn mmoonnddoo ((ssppeessssoo

rraaddiiccaallmmeennttee)) ddiivveerrssoo,, ddii ffaarr eemmeerrggeerree

llee ccoonnttrraaddddiizziioonnii ddeellllaa vviissiioonnee ccoommuunnee,,

ddii eesspplloorraarree nnuuoovvee vviiee,, èè llaa mmaaggggiioorr

mmiinnaacccciiaa ppeerr cchhii ttrraaee vvaannttaaggggiioo ddaall

pprroosseegguuiirree ssuu qquueellllee ggiiàà bbaattttuuttee..

FFiinn ddaallll ’’ aannttiicchhiittàà,, ii ppeennssaattoorrii

““ ssoovvvveerrssiivvii”” ee llee lloorroo ooppeerree,, cchhee

ccrriittiiccaavvaannoo ll ’’ iimmppiiaannttoo ppoolliittiiccoo oo ssppeessssoo

qquueelllloo rreelliiggiioossoo ((iinnttiimmaammeennttee lleeggaattii ffrraa

lloorroo)) ,, ssoonnoo ssttaattii mmeessssii aa ttaacceerree

rriiccoorrrreennddoo aallllaa cceennssuurraa oo aaddddiirriittttuurraa

aallllaa ssppaaddaa -- rriiccoorrddiiaammoo ttuuttttii bbeennee llaa

ttrraaggiiccaa ffiinnee ddii SSooccrraattee,, aaccccuussaattoo ddii

eemmppiieettàà ee ffaattttoo ggiiuussttiizziiaarree nneell 339999 aa..CC,, oo

aannccoorraa mmeegglliioo qquueellllaa ddii GGiioorrddaannoo

BBrruunnoo,, lleeggaattaa aadd uunn'' iissttiittuuzziioonnee cchhee ppeerr

sseeccoollii hhaa ffaattttoo uussoo ddeell TTrriibbuunnaallee

ddeellll ’’ IInnqquuiissiizziioonnee ee ddeellll ’’ IInnddiiccee ddeeii LLiibbrrii

pprrooiibbiittii ppeerr rraaffffoorrzzaarree llaa ssuuaa ggiiàà

ccoonnssiiddeerreevvoollee iinnfflluueennzzaa ssuullllaa ssoocciieettàà:: llaa

CChhiieessaa..

TTuuttttaavviiaa ooggggii ,, aallmmeennoo nneeii ppaaeessii

oocccciiddeennttaallii ,, aall ddii llàà ddeellllaa oorrmmaaii rriiddoottttaa

iinnfflluueennzzaa eecccclleessiiaassttiiccaa ppeerr vviiaa ddeellllaa

ccoossiiddddeettttaa sseeccoollaarriizzzzaazziioonnee,, llaa cceennssuurraa

ppaarree eesssseerree oorrmmaaii qquuaallccoossaa

aappppaarrtteenneennttee ssoolloo aall ppaassssaattoo..

MMaa llaa nnoossttrraa iimmmmaaggiinnaazziioonnee èè ddaavvvveerroo

lliibbeerraa??

RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE

FFuuoorrii ddaallllaa rreeaallttàà
LL''iimmmmaaggiinnaazziioonnee ccoommee

aarrmmaa rriivvoolluuzziioonnaarriiaa
-

AAllbbeerrttoo ZZaagghhiinnii IIVVEE
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TTrraa ii vvaarrii ppeennssaattoorrii cchhee ssii ssoonnoo ppoossttii

qquueessttoo iinntteerrrrooggaattiivvoo,, iimmppoorrttaannttee --

aanncchhee ssee ppooccoo nnoottaa -- èè llaa ffiigguurraa ddeell

ffii lloossooffoo,, ssoocciioollooggoo ee ccrriittiiccoo mmuussiiccaallee

bbrriittaannnniiccoo MMaarrkk FFiisshheerr..

IInn ppaarrttiiccoollaarree nneell ssuuoo ““RReeaalliissmmoo

ccaappiittaalliissttaa”” ,, eeggllii eessaammiinnaa llaa nnoossttrraa

rreeaallttàà,, ee ssii ccoonnffrroonnttaa ccoonn ii ll iimmiittii iimmppoossttii

ddaall ssiisstteemmaa ssoocciiooeeccoonnoommiiccoo ee,, ddii

rriifflleessssoo,, ccuullttuurraallee aall nnoossttrroo

iimmmmaaggiinnaarriioo..

PPeennssaarree aall ddii ffuuoorrii ddeellllaa llooggiiccaa

ccaappiittaalliissttaa,, cchhee ppeerrmmeeaa oorrmmaaii

ccoommpplleettaammeennttee llaa nnoossttrraa ssoocciieettàà,,

sseeccoonnddoo FFiisshheerr,, mmaa aanncchhee ddiivveerrssii

ssttuuddiioossii ccuuii eeggllii ssii èè iissppiirraattoo ((ssii ppuuòò

cciittaarree ii ll ffii lloossooffoo SSllaavvoojj ŽŽiižžeekk,, aadd

eesseemmppiioo)) ,, rriissuullttaa ooggggii aappppaarreenntteemmeennttee

iimmppoossssiibbiillee ,, ee cciiòò èè aallllaa bbaassee ddeellllaa

lleeggiittttiimmaazziioonnee ddeell ggiiàà iinnddiiccaattoo ssttaattuuss

qquuoo..

QQuueessttoo rriigguuaarrddaa iinnnnaannzziittuuttttoo uunnaa

ddiimmeennssiioonnee ppoolliittiiccaa,, iinn ccuuii ii ll

ccaammbbiiaammeennttoo,, llee vviiee aalltteerrnnaattiivvee,,

rriiccaaddoonnoo qquuaassii iinneevviittaabbiillmmeennttee

aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeellll ’’ oommbbrraa ddeellll ’’ iiddeeoollooggiiaa

ddoommiinnaannttee,, ssiiaa iinn mmooddoo eesspplliicciittoo cchhee

ddiieettrroo llee aappppaarreennzzee,, mmaa aanncchhee,, ccoommee

ddeessccrriittttoo iinn ““RReeaalliissmmoo CCaappiittaalliissttaa”” ,, uunnaa

ppeerrssoonnaallee ..

SSuull ppiiaannoo ddeell ssiinnggoolloo,, iinnffaattttii ,, ii ll ppeessoo ddeell

ppeennssiieerroo ddoommiinnaannttee,, dduunnqquuee ddeeggllii iiddeeaallii

ddii ccoommppeettiizziioonnee,, pprroodduuttttiivviittàà,,

eeffffiicciieennzzaa,, ssuucccceessssoo ee ffaallll iimmeennttoo,, ppuuòò

ppoorrttaarree,, sseeccoonnddoo FFiisshheerr,, aa ddeepprreessssiioonnee,,

ssttrreessss ,, ““bbuurrnnoouutt”” ,, ddoovvuuttii ((ee qquueessttoo èè

ffoorrssee uunnoo ddeeii ppuunnttii ppiiùù iimmppoorrttaannttii ddeellllaa

ssuuaa aannaalliissii )) nnoonn aadd uunn’’ iimmppoossiizziioonnee

pprroovveenniieennttee ddaallll ’’ eesstteerrnnoo,, bbeennssìì ddaa ssee

sstteessssii ,, uunn ccoonnddiizziioonnaammeennttoo aauuttooiinnddoottttoo

ppeerr ii ll ccoossttaannttee ddeessiiddeerriioo ddii ccoonnffoorrmmaarrssii

aaggllii iiddeeaallii ccoommuunnii ,, ddii aappppaarriirree aalllloo

ssgguuaarrddoo aallttrruuii ,, ddii aaddaattttaarrssii aaii mmooddeellll ii iinn

uunn’’ iinncceessssaannttee ccoorrssaa sseennzzaa ffiinnee..

NNeell ccaassoo sstteessssoo ddeellll ’’ aauuttoorree ddii ““RReeaalliissmmoo

CCaappiittaalliissttaa”” ,, ppooii ,, ii ll ppeerreennnnee ssttaattoo ddii

iinnssooddddiissffaazziioonnee ee ddii ssttrreessss ,, llee ccuuii ccaauussee

eeggllii rriiccoonndduuccee aallllee mmoottiivvaazziioonnii aappppeennaa

cciittaattee,, hhaa ppoorrttaattoo aadd uunnaa ddeepprreessssiioonnee

ppaattoollooggiiccaa (( llaa qquuaallee ppooii èè ssttaattaa ccaauussaa ddeell

ssuuoo ssuuiicciiddiioo nneell 220011 77)) ,, dduunnqquuee

ppeerrmmeetttteennddooggllii ddii aaffffrroonnttaarree qquueessttii

tteemmii aanncchhee aattttrraavveerrssoo ll ’’ eessppeerriieennzzaa

ppeerrssoonnaallee ..

TTuuttttaavviiaa,, nneell ssuuoo ppeennssiieerroo FFiisshheerr hhaa

ssaappuuttoo ccoonniiuuggaarree qquueessttoo aassppeettttoo ccoonn iill

ggiiàà cciittaattoo llaattoo ccoolllleettttiivvoo,, ppoolliittiiccoo,, eedd èè

qquueessttoo ffoorrssee ii ll ssuuoo pprriinncciippaallee llaasscciittoo..

LLaa rriicceerrccaa ddii uunnaa vviiaa dd’’uusscciittaa ddaall sseennssoo

uunniiccoo ddeell ““ rreeaalliissmmoo”” ,, cchhee iimmppoonnee uunnaa

vviissiioonnee ddeellllaa rreeaallttàà vveenndduuttaa ppeerr eessssaa mmaa

iinn vveerriittàà ssoolloo ffuunnzziioonnaallee aa ddeellllee

ssttrruuttttuurree ddii ppootteerree,, ll ’’ uussoo qquuiinnddii ddeellllaa

ccrreeaattiivviittàà,, ddeellll ’’ iimmmmaaggiinnaazziioonnee,, ddeellllaa

ffaannttaassiiaa,, ppaassssaa sseeccoonnddoo lluuii ppeerr

ll ’’ iinnddiivviidduuoo,, ddaa ccuuii èè nneecceessssaarriioo ppaarrttiirree
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ppeerr ccoommpprreennddeerree ppooii llaa ccoonnddiizziioonnee

ccoolllleettttiivvaa,, ee aapprriirree ssttrraaddee aalltteerrnnaattiivvee,,

sseegguueennddoo iill pprriinncciippiioo,, ppoorrttaattoo aavvaannttii

ooggggii pprriinncciippaallmmeennttee ddaaii mmoovviimmeennttii

ffeemmmmiinniissttii ppeerr ccuuii ““ ii ll ppeerrssoonnaallee èè

ppoolliittiiccoo”” ..

II ll ssuuppeerraammeennttoo ddii uunnaa ddiimmeennssiioonnee

mmeerraammeennttee iinnddiivviidduuaallee,, iimmppoossttaa ddaaggllii

iiddeeaallii ssoolliippssiissttiiccii ddeell ppeennssiieerroo mmooddeerrnnoo,,

iinn ppaarrttiiccoollaarree pprroopprriioo nneellllaa lloottttaa

ffeemmmmiinniissttaa mmaa nnoonn ssoolloo,, èè ssiiccuurraammeennttee

cceennttrraallee aanncchhee nneell ppeennssiieerroo ((ee nneellllee

ooppeerree)) ddii uunn’’ iimmppoorrttaannttee ffiigguurraa ddeellllaa

lleetttteerraattuurraa ffaannttaasscciieennttiiffiiccaa:: UUrrssuullaa KK.. LLee

GGuuiinn..

AAuuttrriiccee ddii iinnnnuummeerreevvoollii ooppeerree ddii

ssuucccceessssoo,, ee vviinncciittrriiccee ddeeii mmaaggggiioorrii

pprreemmii ppeerr llaa ““sscciieennccee ffiiccttiioonn”” ,, KKrrooeebbeerr

LLee GGuuiinn ((qquueessttoo iill ccooggnnoommee ccoommpplleettoo))

hhaa sseemmpprree iinnttrreecccciiaattoo nneellllaa ssuuaa ssccrriittttuurraa

ll ’’ aattttiivviissmmoo ppoolliittiiccoo ((ddaall ffeemmmmiinniissmmoo

aallll ’’ aammbbiieennttaalliissmmoo)) ee ll ’’ iimmmmaaggiinnaazziioonnee,,

uuttii ll iizzzzaattaa pprroopprriioo ccoommee mmeezzzzoo ppeerr

ssuuppeerraarree ii ccoonnffiinnii ddeell ““ rreeaalliissmmoo”” ee

rriicceerrccaarree nnuuoovvee vviiee,, nnuuoovvii mmoonnddii ,, ccoommee

nnee ““ II rreeiieettttii ddeellll ’’ aallttrroo ppiiaanneettaa”” ,, uunnoo ddeeii

ssuuooii ll iibbrrii ppiiùù cceelleebbrrii ..

““VViivviiaammoo nneell ccaappiittaalliissmmoo,, ee ii ll ssuuoo ppootteerree

sseemmbbrraa aassssoolluuttoo…… mmaa aatttteennzziioonnee,, lloo

sseemmbbrraavvaa aanncchhee iill ddiirriittttoo ddiivviinnoo ddeeii rree..

GGllii eesssseerrii uummaannii ppoossssoonnoo rreessiisstteerree ee

ssffiiddaarree ooggnnii ppootteerree uummaannoo.. LLaa

rreessiisstteennzzaa ssppeessssoo ccoommiinncciiaa ccoonn ll ’’ aarrttee,, ee

aannccoorraa ppiiùù ssppeessssoo ccoonn llaa nnoossttrraa aarrttee ::

ll ’’ aarrttee ddeellllee ppaarroollee .. ””

QQuueessttaa ssuuaa mmaassssiimmaa eesspprriimmee aallllaa

ppeerrffeezziioonnee qquueessttaa ssuuaa ccoonncceezziioonnee ddeellllaa

lleetttteerraattuurraa,, ee iinn ppaarrttiiccoollaarree ddii qquueellllaa

ffaannttaasscciieennttiiffiiccaa,, iinn ggrraaddoo ddii lleeggggeerree llee

ccoonnttrraaddddiizziioonnii ddeell mmoonnddoo aattttrraavveerrssoo llaa

ddiissttooppiiaa,, mmaa aall ccoonntteemmppoo ddii sseemmiinnaarree

ggeerrmmii ddii ccaammbbiiaammeennttoo ee ccrreeaarree ii ll ffuuttuurroo

aattttrraavveerrssoo ll ’’uuttooppiiaa,, ssuuppeerraannddoo iill

ppeennssiieerroo ccoommuunnee ssuu ccuuii ssii ffoonnddaa llaa

lleeggiittttiimmiittàà ddeell ssiisstteemmaa aattttuuaallee,, eedd

eevviiddeennzziiaa cchhiiaarrii ppuunnttii ddii ccoonnttaattttoo ccoonn iill

ppeennssiieerroo ddii MMaarrkk FFiisshheerr..

PPeerr UUrrssuullaa KK.. LLee GGuuiinn ssuuppeerraarree llaa llooggiiccaa

ddeell ccaappiittaalliissmmoo ee ddeellll ’’ iinnddiivviidduuaalliissmmoo

eerraa ffoonnddaammeennttaallee,, iinn ppaarrttiiccoollaarree iinn

ccaammppoo ffeemmmmiinniissttaa,, ddoovvee rriitteenneevvaa nnoonn

bbiissooggnnaassssee sseeppaarraarree llaa lloottttaa ppeerr ii ddiirriittttii

ddeellllee ddoonnnnee ddaallllaa ssuuaa ddiimmeennssiioonnee

ccoolllleettttiivvaa,, ee ,, iinn uunnaa vviissiioonnee iinnfflluueennzzaattaa

ddaall ppeennssiieerroo mmaarrxxiissttaa,, ddaa qquueellllaa ddii

ccllaassssee ((ee nnoonn ssoolloo)) ,, eevviittaannddoo ddii rriidduurrrree

ggllii iiddeeaallii ddii ppaarriittàà ee uugguuaagglliiaannzzaa aall

ssuucccceessssoo ddii ssiinnggoollee ppeerrssoonnee,, ddii

““ ssiimmbboollii”” ,, ee aaffffrroonnttaannddoo llee vvaarriiee ffoorrmmee

ddii ssoopprruussoo ee ddiissuugguuaagglliiaannzzee ccoonn uunnaa

vviissiioonnee dd’’ iinnssiieemmee..

II ll mmaarrxxiissmmoo ffaacceevvaa ppaarrttee aanncchhee ddeell

ppeennssiieerroo ddii uunn iimmppoorrttaannttiissssiimmoo aauuttoorree,,

sseemmpprree iinn ggrraaddoo ddii ccoonniiuuggaarree iimmppeeggnnoo

ppoolliittiiccoo ee iimmmmaaggiinnaazziioonnee,, ffaannttaassiiaa,, ddii

35

Utopia 2 | Dicembre 2020



36

ccuuii ppoocchhii mmeessii ffaa ssii èè cceelleebbrraattoo iill

cceenntteennaarriioo ddaallllaa nnaasscciittaa :: GGiiaannnnii RRooddaarrii ..

TTuuttttii nnooii aassssoocciiaammoo llaa ssuuaa ffiigguurraa aaii

rraaccccoonnttii ppeerr bbaammbbiinnii ,, mmaa llee ooppeerree ddii

RRooddaarrii ssoonnoo ccaarriicchhee ddii mmeessssaaggggii

pprrooffoonnddii ee aanncchhee,, aappppuunnttoo,, ppoolliittiiccii ::

bbaassttii ppeennssaarree aadd uunnaa ddeellllee ssuuee ooppeerree

mmeennoo nnoottee,, ““SSeeppoollttii VViivvii”” ,, iinn ccuuii nnaarrrraa llaa

vviicceennddaa ddii 330000 ooppeerraaii cchhee nneell 11 995522

ooccccuuppaarroonnoo uunnaa mmiinniieerraa aa CCaabbeerrnnaarrddii ,,

pprreessssoo AAnnccoonnaa,, ppeerr pprrootteessttaarree ccoonnttrroo iill

ll iicceennzziiaammeennttoo,, ooccccuuppaannddoossii dduunnqquuee ddeell

ddiirriittttoo aall llaavvoorroo,, mmaa aanncchhee aadd aallccuunnee ddii

qquueellllee ppiiùù nnoottee,, ccoommee ““LLee aavvvveennttuurree ddii

CCiippoollll iinnoo”” ,, ddoovvee ddeessccrriivvee,, aattttrraavveerrssoo llee

vviicceennddee ddii oorrttaaggggii aannttrrooppoommoorrffii ,, uunnaa

vveerraa ee pprroopprriiaa rriibbeellll iioonnee ddeeii cceettii ppiiùù

uummiill ii ccoonnttrroo uunnaa ssoocciieettàà ccllaassssiissttaa..

LLaa ffaannttaassiiaa,, ppeerr RRooddaarrii ,, cchhee ssccrriissssee

aaddddiirriittttuurraa uunn ssaaggggiioo ssuu ddii eessssaa,, ““LLaa

GGrraammmmaattiiccaa ddeellllaa FF.. ”” ((ffoorrssee ii ll ssuuoo ssccrriittttoo

ppiiùù cceelleebbrree)) ,, eerraa dduunnqquuee uunnoo ssttrruummeennttoo

ppeerr lleeggggeerree llaa rreeaallttàà,, ee aall ccoonntteemmppoo

aannddaarree oollttrree,, ee llaa ssccrriittttuurraa uunn mmeezzzzoo ppeerr

ccoommuunniiccaarree,, aanncchhee ((ee ssoopprraattttuuttttoo)) aaii

bbaammbbiinnii ii ll pprroopprriioo mmeessssaaggggiioo,, ppeerr

llaasscciiaarree nnoonn ssoolloo iill ssaappoorree ddii ssttoorriiee bbeellllee

ee ddiivveerrtteennttii mmaa aanncchhee qquuaallccoossaa ddii ppiiùù..

LLuuii ,, eexx ppaarrttiiggiiaannoo eedd iissccrriittttoo aall PPCCII ,,

oollttrree cchhee ggiioorrnnaalliissttaa ddee LL’’UUnniittàà,, nnoonn

vveeddeevvaa ppeerrcciiòò ssccoolllleeggaattii ffrraa lloorroo

ll ’’ iimmppeeggnnoo ppoolliittiiccoo ee qquueelllloo ccrreeaattiivvoo,, mmaa

aannzzii ccoommpprreennddeevvaa ppeerrffeettttaammeennttee ccoommee

ll ’’ iimmmmaaggiinnaazziioonnee,, llaa ffaannttaassiiaa ffoossssee llaa ppiiùù

ppootteennttee ddeellllee aarrmmii rriivvoolluuzziioonnaarriiee ..

QQuuaallccoossaa iinn ggrraaddoo ddii ffaarrccii vveeddeerree llaa

rreeaallttàà ddaa uunn’’ aallttrraa pprroossppeettttiivvaa,, ddii

ccoommpprreennddeerrnnee llee ccoonnttrraaddddiizziioonnii ee ii

pprroobblleemmii aall ddii llàà ddeell ppeennssiieerroo

ddoommiinnaannttee,, mmaa aall ccoonntteemmppoo ddii vvaarrccaarrnnee

ii ccoonnffiinnii ,, ppeerr rriicceerrccaarree qquueelllloo cchhee aannccoorraa

nnoonn èè mmaa,, ppeerr qquuaannttoo ggllii sscchheemmii iinn ccuuii

ssiiaammoo iimmmmeerrssii ccii ppoossssaannoo ffaarr ccrreeddeerree,,

ppuuòò eesssseerree..
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TT rruummaann BBuurrbbaannkk,, iinntteerrpprreettaattoo ddaa

JJ iimm CCaarrrreeyy,, èè uunn ggiioovvaannee ddii qquuaassii

ttrreenntt’’ aannnnii cchhee nnaassccee ee ccrreessccee

ssuullll ’’ iissoolloottttoo ddii SSeeaahhaavveenn.. LL’’uuoommoo

ttrraassccoorrrree uunnaa vviittaa sseerreennaa,, qquuaassii

ssppeennssiieerraattaa,, ee hhaa llaa ffoorrttuunnaa ddii aavveerree uunn

mmiigglliioorree aammiiccoo cchhee vveeddee ccoommee uunn

ffrraatteell lloo.. LLaa ssuuaa uunniiccaa pprreeooccccuuppaazziioonnee,,

aannzzii uunnaa vveerraa ee pprroopprriiaa ffoobbiiaa,, èè ii ll mmaarree::

ddaall ggiioorrnnoo iinn ccuuii ssuuoo ppaaddrree ssccoommppaarrvvee

rriissuucccchhiiaattoo ddaallllee oonnddee nneell ccoorrssoo ddii uunnaa

vviioolleennttaa tteemmppeessttaa,, TTrruummaann ppoorrttaa ccoonn sséé

uunn aassssoolluuttoo tteerrrroorree nneeii ccoonnffrroonnttii ddii

qquueellll ’’ aammbbiieennttee..

RREECCEENNSSIIOONNEE

TThhee TTrruummaann SShhooww
-

GGiiaaccoommoo PPuucciilllloo IIIICC
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ÈÈ ssppoossaattoo ee iinn bbuuoonnii rraappppoorrttii ccoonn llaa

mmoogglliiee MMeerryyll ,, sseebbbbeennee ii dduuee nnoonn

aabbbbiiaannoo sseemmpprree ggllii sstteessssii pprrooggeettttii ppeerr ii ll

ffuuttuurroo:: lleeii vvoorrrreebbbbee aavveerree uunn ffiigglliioo ee

ccoonndduurrrree uunnaa vviittaa ttrraannqquuiill llaa aall ppaassssoo

ccoonn ggllii iimmppeeggnnii qquuoottiiddiiaannii ,, llee ssccaaddeennzzee

llaavvoorraattiivvee ee ii ll mmuuttuuoo iinnccoommbbeennttee;; lluuii

ddeessiiddeerraa ddaarrssii aall ll ’’ aavvvveennttuurraa ee ssooggnnaa ddii

eesspplloorraarree ii ll mmoonnddoo,, iinn ppaarrttiiccoollaarree llee

iissoollee FFii jj ii .. PPeerr qquueessttoo nnoonn èè mmoollttoo

ssooddddiissffaattttoo ddeell ssuuoo llaavvoorroo ddaa iimmppiieeggaattoo,,

aanncchhee ssee aallttrrii lloo iinnvviiddiiaannoo pprroopprriioo ppeerr llaa

ssuuaa pprrooffeessssiioonnee..

IInn cciittttàà nnoonn eessiissttee uuoommoo cchhee nnoonn lloo

ccoonnoossccaa.. UUsscceennddoo ddii ccaassaa rriicceevvee iill ssaalluuttoo

ddaa cchhiiuunnqquuee lloo iinnccoonnttrrii ,, rriissppoonnddeennddoo

ccoonn llaa ssuuaa ttiippiiccaa ffrraassee:: «« BBuuoonnggiioorrnnoo…… ee

ccaassoommaaii nnoonn vvii rriivveeddeessssii ,, bbuuoonn

ppoommeerriiggggiioo,, bbuuoonnaasseerraa ee bbuuoonnaannoottttee!! »» ,,

ddiivveennuuttaa cceelleebbrree.. NNoonnoossttaannttee nnoonn ssiiaa uunn

uuoommoo ccoommpplleettaammeennttee ffiieerroo ddii sséé ee ddeellllaa

ssuuaa vviittaa,, ssii mmoossttrraa sseemmpprree ssoorrrriiddeennttee ee

ddiissppoonniibbiillee ccoonn cchhii ggllii ssttaa iinnttoorrnnoo..

AAppppaarreenntteemmeennttee llaa ssuuaa vviittaa ppoottrreebbbbee

nnoonn aappppaarriirrccii ccoossìì ssttrraannaa,, ssee nnoonn ffoossssee

cchhee iinn rreeaallttàà TTrruummaann èè iill pprroottaaggoonniissttaa ddii

uunnoo sshhooww aa ssuuaa iinnssaappuuttaa.. TTuuttttaa llaa ssuuaa

eessiisstteennzzaa èè uunnaa mmeessssiinnsscceennaa ccrreeaattaa ggiiàà

aallllaa nnaasscciittaa,, qquuaannddoo iill ppiiccccoolloo TTrruummaann

vviieennee sscceellttoo ttrraa aallttrrii nneeoonnaattii ppeerr

iinntteerrpprreettaarree qquueell rruuoolloo.. II ll mmoonnddoo ddaa lluuii

ccoonnoosscciiuuttoo nnoonn èè aallttrroo cchhee uunn sseett

cciinneemmaattooggrraaffiiccoo rraacccchhiiuussoo iinn uunnaa

ccuuppoollaa aarrttiiffiicciiaallee,, cciiòò nnoonnoossttaannttee qquuaassii

ppeerrffeettttaammeennttee rreeaalliissttiiccoo..

DDiieettrroo qquueessttaa ddiissuummaannaa ffaarrssaa,, cchhee vveeddee

ccoommee vviittttiimmaa TTrruummaann,, cc ’’ èè llaa mmeennttee

ggeenniiaallee ddeell ““ccrreeaattoorree”” ,, ccoommee ssii ddeeffiinniissccee

lluuii sstteessssoo,, CChhrriissttooff,, ii ll rreeggiissttaa,, cchhee

rriipprreennddee iinn tteemmppoo rreeaallee ooggnnii iissttaannttee

ddeellllaa vviittaa ddeell ggiioovvaannee,, vveennttiiqquuaattttrr’’ oorree ssuu

vveennttiiqquuaattttrroo,, sseettttee ggiioorrnnii ssuu sseettttee ..

IInnssiieemmee aaii ssuuooii ccoollllaabboorraattoorrii ,, CChhrriissttooff

ddàà vviittaa aa uunn vveerroo ee pprroopprriioo pprrooggrraammmmaa

tteelleevviissiivvoo ccoonn oollttrree uunn mmiill iiaarrddoo ddii

ppeerrssoonnee ccoolllleeggaattee ddaa ttuuttttoo iill mmoonnddoo;; ddii

ttaannttoo iinn ttaannttoo ssii vveeddoonnoo ii tteelleessppeettttaattoorrii

cchhee gguuaarrddaannoo TThhee TTrruummaann SShhooww ddaa

ddiieettrroo ggllii sscchheerrmmii,, aa ccaassaa oo nneeii llooccaallii .. AA

ttaall ffiinnee vveennggoonnoo ppoossiizziioonnaattee oovvuunnqquuee aa

SSeeaahhaavveenn mmiigglliiaaiiaa ddii mmiiccrrooccaammeerree

nnaassccoossttee,, ccaappaaccii ddii ccaappttaarree aall mmeegglliioo

ooggnnii ssiinnggoollaa aazziioonnee ddeellll ’’ uuoommoo..

LL’’ ““oocccchhiioo”” ddii CChhrriissttooff ddaallllee vviiddeeooccaammeerree

vviieennee rreessoo ppeerrffeettttaammeennttee nneellllee

iinnqquuaaddrraattuurree nnoonn sseemmpprree iinn ppoossiizziioonnii

iiddeeaallii ee ooffffuussccaattee nneeggllii aannggoollii ..

TTuuttttii ii ppeerrssoonnaaggggii ddeellllaa vviittaa ddii TTrruummaann,,

ddaall ppaaddrree ““mmoorrttoo aannnneeggaattoo”” aall mmiigglliioorree

aammiiccoo ffiinnoo aaii ppaassssaannttii ,, ssoonnoo

sseemmpplliicceemmeennttee ddeellllee ccoommppaarrssee nneell ffii llmm,,

cchhee ssppeessssoo pprroonnuunncciiaannoo ddiirreettttaammeennttee llee

ppaarroollee ssuuggggeerriittee ddaall rreeggiissttaa,,

ssppeecciiaallmmeennttee iinn ssiittuuaazziioonnii cchhee

ppoottrreebbbbeerroo ccoommpprroommeetttteerree llaa rriiuusscciittaa

ddeellll ’’ eessppeerriimmeennttoo.. SSoonnoo vveerraammeennttee ppoocchhii

qquueellll ii cchhee tteennttaannoo ddii aavvvveerrttiirree TTrruummaann

ddii cciiòò cchhee ssttaa aaccccaaddeennddoo,, mmaa vveennggoonnoo

ssuubbiittoo aalllloonnttaannaattii ddaallllaa sscceennaa ccoonn rraappiiddii

eessccaammoottaaggee ddaa ppaarrttee ddeell rreeggiissttaa.. LLaa

ssttrraaggrraannddee mmaaggggiioorraannzzaa ddeeggllii aattttoorrii

ffiinnggee ddii eesssseerree ddaallllaa ppaarrttee ddeell ggiioovvaannee,, ddii

ccoonnssoollaarrlloo nneeii mmoommeennttii ddiiffffiiccii ll ii ee ddii

ddiissssuuaaddeerrlloo ddaall ssuuoo iinnssoossppeettttiirrssii ..

TTrruummaann ddii ffaattttoo èè ll ’’uunniiccoo eelleemmeennttoo cchhee

ppoottrreemmmmoo aassssoocciiaarree aa uunn rreeaalliittyy,, ddaall

mmoommeennttoo cchhee aaggiissccee iinn mmaanniieerraa ddeell
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ttuuttttoo iinnddiippeennddeennttee ee rreeaallee,, aannzzii lluuii

sstteessssoo ccrreeddee cchhee qquueelllloo ssiiaa ii ll mmoonnddoo

rreeaallee;; iinnttoorrnnoo aa lluuii ,, aall ccoonnttrraarriioo,, ooggnnuunnoo

rreecciittaa uunnaa ppaarrttee,, ffaa qquuaassii ppaarrttee ddeell ccaasstt

ddii uunn vveerroo ee pprroopprriioo ffii llmm,, ccoonn ll ’’uunniiccaa

ddiiffffeerreennzzaa cchhee iill ccooppiioonnee eevvoollvvee nneell

tteemmppoo,, aa sseeccoonnddaa ddeellllee cciirrccoossttaannzzee..

NNeeii mmoommeennttii iinn ccuuii TTrruummaann ssii aavvvviicciinnaa

aall ccoonnffiinnee ddeellllaa ssuuaa rreeaallttàà oo ddeessiiddeerraa

ppaarrttiirree ppeerr uunnaa mmeettaa lloonnttaannaa,, ccoommee llee

FFii jj ii ,, ii ll rreeggiissttaa CChhrriissttooff ooppttaa ppeerr qquuaallssiiaassii

ssoolluuzziioonnee:: aauuttoobbuuss nnoonn ffuunnzziioonnaannttii ,,

iinncceennddii ,, oonnddee aannoommaallee,, bbuuttttaaffuuoorrii ,,

ppeerrssiinnoo mmeessssaaggggii iinnttiimmiiddaattoorrii ddeell ttiippoo

““PPoottrreebbbbee aaccccaaddeerree aa ttee”” ssuullllaa ppaarreettee ddii

uunn’’ aaggeennzziiaa vviiaaggggii ,, iinn rriiffeerriimmeennttoo aa uunn

aaeerreeoo ccoollppiittoo ddaa uunn ffuullmmiinnee..

SSppeessssoo ll ’’uuoommoo,, aappppeennaa ddeecciiddee ddii

pprreennddeerree uunnaa qquuaallssiiaassii iinniizziiaattiivvaa,,

oottttiieennee ccoommee rriissppoossttaa uunn sseemmpplliiccee ««NNoonn

ppoossssoo»» ,, ttrraaddoottttoo ««NNoonn ppoossssoo ppeerrcchhéé iill

ccooppiioonnee nnoonn mmee lloo ccoonnsseennttee»» ;; mmaa

TTrruummaann nnaattuurraallmmeennttee nnoonn lloo ssaa..

CCrreesscciiuuttii ii ssoossppeettttii ,, cceerrccaa ddii eesssseerree ii ll ppiiùù

ppoossssiibbiillee iimmpprreevveeddiibbiillee ee tteennttaa ddii

ssccoopprriirree qquueellllaa vveerriittàà cchhee oorrmmaaii lloo

ttoorrmmeennttaa.. NNoonnoossttaannttee cciiòò,, vviieennee sseemmpprree

ffeerrmmaattoo ee ddiissssuuaassoo ddaall ppeennssaarree cciiòò cchhee

nnoonn ddoovvrreebbbbee nneemmmmeennoo iimmmmaaggiinnaarree..

RRiiuusscciirràà TTrruummaann aa eevvaaddeerree ddaa qquueellllaa

rreeaallttàà ffiittttiizziiaa oo ssaarràà ttaallmmeennttee lleeggaattoo aa

qquueell mmoonnddoo ddaa nnoonn eesssseerree iinn ggrraaddoo ddii

aabbbbaannddoonnaarrlloo?? NNoonn vvii ssppooiilleerroo nnuullllaa.. AAll

ddii llàà ddeell ffiinnaallee,, rreessttaa ii ll ffaattttoo cchhee TThhee

TTrruummaann SShhooww,, ddiirreettttoo ddaa PPeetteerr WWeeiirr ee

uusscciittoo nneellllee ssaallee nneell 11 999988 ,, èè uunn ffiillmm ddaallllaa

ttrraammaa aassssoolluuttaammeennttee oorriiggiinnaallee,, sseeppppuurr

sseemmpplliiccee,, aa ttrraattttii iinnqquuiieettaannttee,, ccoonn uunn

uummoorriissmmoo ssoottttii llee cchhee ssoolloo cchhii ccoonnoossccee llaa

vveerriittàà ppuuòò ccaappiirree.. NNoonn mmaannccaannoo,, aa ttaall

pprrooppoossiittoo,, ddii ttaannttoo iinn ttaannttoo aallccuunnee

ssiimmppaattiicchhee ggaaffffee ddaa ppaarrttee ddeeggllii aattttoorrii ddii

CChhrriissttooff,, cchhee ddiiaallooggaannoo ccoonn uunn ““vvooii””

eesstteerrnnoo aall sseett .. UUnn eelleemmeennttoo cchhee ffaa

ssoorrrriiddeerree,, iinnoollttrree,, èè llaa pprreesseennzzaa

iimmpprroovvvviissaa ddii vveerree ee pprroopprriiee ppuubbbblliicciittàà

nneell ccoorrssoo ddeell ffii llmm,, ccrreeaattee ddeellllaa mmoogglliiee ddii

TTrruummaann,, MMeerryyll ,, cchhee ssii rriivvoollggee aall

ppuubbbblliiccoo ddaa ccaassaa ssppoonnssoorriizzzzaannddoo vvaarrii

aalliimmeennttii cchhee iill mmaarriittoo ccoonnssuummaa

aabbiittuuaallmmeennttee..

TThhee TTrruummaann SShhooww aappppaarree ppeerròò

ppiiuuttttoossttoo aannggoosscciiaannttee ssee ccii ssii mmeettttee nneeii

ppaannnnii ddeellll ’’ iiggnnaarroo pprroottaaggoonniissttaa;; ll ’’ iinntteerraa

eessiisstteennzzaa ddii TTrruummaann ppuuòò ccoossttiittuuiirree

dd’’ aallttrroonnddee uunnoo ssppuunnttoo ppeerr ppoorrssii ddeellllee

ddoommaannddee aallttrreettttaannttoo iinnqquuiieettaannttii ,, ccoommee

““ II ll ccoonnffiinnee ttrraa llaa rreeaallttàà ee ll ’’ ii ll lluussiioonnee ddii

uunnaa rreeaallttàà ppoottrreebbbbee eesssseerree ccoossìì ssoottttii llee ddaa

nnoonn ffaarr dduubbiittaarree cchhee qquueellllaa cchhee ssii ssttaa

vviivveennddoo èè iinn vveerriittàà uunnaa ffiinnzziioonnee?? ”” ee

ttaannttee aallttrree.. LLoo sstteessssoo CChhrriissttooff eesspprriimmee

ttaallee ccoonncceettttoo:: ««NNooii aacccceettttiiaammoo llaa rreeaallttàà

ddeell mmoonnddoo ccoossìì ccoommee ssii pprreesseennttaa,, èè

mmoollttoo sseemmpplliiccee..»» IInnssoommmmaa,, ssii ttrraattttaa ddii

uunn ffiillmm ccoonn uunnaa ttrraammaa ssiiccuurraammeennttee

ggeenniiaallee cchhee ppuuòò ssttrraappppaarrccii uunn ssoorrrriissoo,,

mmaa aanncchhee ee ssoopprraattttuuttttoo ffaarrccii rriifflleetttteerree..

PPeerr qquueessttoo mmii sseennttoo ddii ccoonnssiigglliiaarrvvii

ffoorrtteemmeennttee llaa vviissiioonnee ddii qquueessttoo ffii llmm,,

iinntteerreessssaannttee ee ccooiinnvvoollggeennttee.. TTrraa ll ’’ aallttrroo,,

ssiiaa JJ iimm CCaarrrreeyy cchhee EEdd HHaarrrriiss ,, nneeii ppaannnnii

ddii CChhrriissttooff,, hhaannnnoo vviinnttoo cciiaassccuunnoo uunn

GGoollddeenn GGlloobbee nneell 11 999999,, rriissppeettttiivvaammeennttee

ccoommee mmiigglliioorr aattttoorree iinn uunn ffiillmm

ddrraammmmaattiiccoo ee ccoommee mmiigglliioorr aattttoorree nnoonn

pprroottaaggoonniissttaa,, oollttrree aadd aallttrrii nnuummeerroossii

rriiccoonnoosscciimmeennttii ..
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EE ’’ ii ll 22001122 ee CCDD PPrroojj eekktt RReedd hhaa

aappppeennaa aannnnuunncciiaattoo uunn

vviiddeeooggiiooccoo iinntteerreessssaannttee,,

CCyybbeerrppuunnkk22007777,, sseennzzaa ppeerròò

ssppeecciiffiiccaarree llaa ddaattaa ddii llaanncciioo..

II ll ggiiooccoo èè mmoollttoo pprroommeetttteennttee,,

ttaallmmeennttee pprroommeetttteennttee iinnffaattttii ddaa aavveerr

vviinnttoo bbeenn cciinnqquuee pprreemmii pprriimmaa ddeellllaa

ssuuaa uusscciittaa :: qquueellll ii ppeerr ggiiooccoo ppiiùù aatttteessoo

ee ppeerr llaa ggrraaffiiccaa nneell 220011 88 ee 22001199 ssiiaa nneeii

GGaammee CCrriittiiccss AAwwaarrddss cchhee nneeii GGoollddeenn

JJooyyssttiicckk AAwwaarrddss,, ee ii ll pprreemmiioo ppeerr llaa

mmiigglliioorr aanniimmaazziioonnee ddii uunn

ppeerrssoonnaaggggiioo iinn uunnoo ssppoott nneeii VViissuuaall

EEffffeeccttss SSoocciieettyy AAwwaarrddss ddeell 22002200..

LLaa ddaattaa pprreevviissttaa ppeerr ii ll llaanncciioo èè ii ll 11 66

aapprrii llee 22002200,, mmaa aa ccaauussaa ddeellllee

ccoommpplliiccaannzzee ddoovvuuttee aallllaa ppaannddeemmiiaa

qquueessttaa ddaattaa ffuu ccaammbbiiaattaa aall 11 77

sseetttteemmbbrree 22002200.. PPuurrttrrooppppoo aanncchhee

qquueessttaa ddaattaa nnoonn ddiieeddee aabbbbaassttaannzzaa

tteemmppoo aaggllii ssvviilluuppppaattoorrii ppeerr

ccoonnsseeggnnaarree uunn vviiddeeooggiiooccoo ccoommpplleettoo,,

ppeerrcciiòò vveennnnee ppoossttiicciippaattaa

uulltteerriioorrmmeennttee aall 11 99 nnoovveemmbbrree 22002200..

NNoonnoossttaannttee llee ppoossttiicciippaazziioonnii ii ll ggiiooccoo

èè uusscciittoo,, mmaa ddiiffffiiccii llmmeennttee ssii ppoottrreebbbbee

ddiirree eesssseerree ccoommpplleettoo..

II ll ggiiooccoo èè ccoosstteell llaattoo ddii bbuugg ee gglliittcchh

ggrraaffiiccii ,, ee hhaa ssuu ooggnnii ppiiaattttaaffoorrmmaa

eevviiddeennttii pprroobblleemmii ddii oottttiimmiizzzzaazziioonnee,,

ssppeecciiaallmmeennttee ssuullllee ccoonnssoollee ddeellllaa

ssccoorrssaa ggeenneerraazziioonnee,, oovvvveerroo PPSS44 ee

XXbbooxxOOnnee,, ssuullllee qquuaallii ii ll ttiittoolloo ggiirraa ttrraa ii

2200 ee ii 3300 FFPPSS,, uunnaa ffrreeqquueennzzaa

iinnaacccceettttaabbiillee cchhee ffaa ddii eessssoo uunn ttiittoolloo

sseemmpplliicceemmeennttee nnoonn oottttiimmiizzzzaattoo..

SSoonnyy hhaa iinnffaattttii ddeecciissoo ddii eell iimmiinnaarree

CCyybbeerrppuunnkk22007777 ddaalllloo ssttoorree PPSS44 ,,

ooffffrreennddoo aa ttuuttttii ggllii aaccqquuiirreennttii ii ll

rriimmbboorrssoo..

DDii ffaattttoo ll ’’ iiddeeaa ddiieettrroo aall ggiiooccoo èè

iinntteerreessssaannttee ee ggllii eerrrroorrii nneell

pprrooggrraammmmaa ppoossssoonnoo eesssseerree rriissoollttii ,,

qquuiinnddii ssii ttrraattttaa ssoolloo ddii aassppeettttaarree

aannccoorraa..
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SS eenntteennddoo llaa ppaarroollaa rraapp,, uunnoo ddeeii

pprriimmii ccaannttaannttii cchhee ssaallttaa iinn mmeennttee èè

ssiiccuurraammeennttee EEmmiinneemm,, rraappppeerr

aammeerriiccaannoo ddii ccuuii ooggggii aannddrreemmoo aadd

aannaalliizzzzaarree ddiivveerrssii bbrraannii .. LLuuii ccoonn ii ssuuooii

tteessttii hhaa sseemmpprree ccoommbbaattttuuttoo ee ttooccccaattoo

ddiivveerrssii tteemmii,, ccoommee aadd eesseemmppiioo iill

““ddiissaaggiioo eessiisstteennzziiaallee”” ,, ssppeessssoo

rriiccoolllleeggaannddoossii aanncchhee aall ssuuoo ppaassssaattoo..

II ll pprriimmoo ssuu ccuuii mmii ppiiaacceerreebbbbee ppoorrrree

ll ’’ aatttteennzziioonnee èè ""TThhee WWaayy II AAmm"" ,, ccaannzzoonnee

cceelleebbrree cchhee ffuu ccaannttaattaa ppeerrssiinnoo iinnssiieemmee aa

MMaarrii llyynn MMaannssoonn.. CCaannzzoonnee

ccaarraatttteerriizzzzaattaa ddaa uunnaa bbaassee sseemmpplliiccee ee

aaccccoommppaaggnnaattaa ddaa uunn ggiirroo ddii bbaassssoo ee

ppiiaannooffoorrttee iinnssiieemmee aaii ssuuoonnii ddii uunnaa

ccaammppaannaa iinnqquuiieettaannttee :: ii ll tteessttoo ppaarrllaa ddii

EEmmiinneemm sstteessssoo,, ddeellllaa ssuuaa vviittaa,, ddeellllee

aaccccuussee ddii vviioolleennzzaa ee ddeell ssuuoo rraappppoorrttoo

ccoonn ii ffaannss,, tteerrmmiinnaannddoo ppeerr ttooccccaarree tteemmii

MMUUSSIICCAA

EEmmiinneemm
CChhiiaarraa RRiiccccii IIIIIIEE
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aallttrreettttaannttoo iimmppoorrttaannttii ccoommee iill

rraazzzziissmmoo,, aadd eesseemmppiioo.. SSoottttoolliinneeoo aanncchhee

llaa ccuurraa cchhee vviieennee pprreessttaattaa aall vviiddeeoo ddeellllaa

ccaannzzoonnee..

PPooii èè ii ll ttuurrnnoo ddii ""MMyy NNaammee IIss"" ,, uunnoo ddeeii

bbrraannii ppiiùù cceelleebbrrii ddeellll '' aarrttiissttaa ee ii ll pprriimmoo

ssiinnggoolloo ddii ssuucccceessssoo ddeellllaa ssuuaa ccaarrrriieerraa::

ccaannzzoonnee ccoonn uunn tteessttoo mmoollttoo ddiivveerrtteennttee,,

qquuaassii ddeemmeennzziiaallee,, ddoovvee EEmmiinneemm ssii

ssddooppppiiaa iinn ppiiùù ppeerrssoonnaaggggii .. ““SSttaann”” èè uunn

ppeezzzzoo rriiuusscciittiissssiimmoo ccaannttaattoo ccoonn llaa

ccaannttaannttee DDiiddoo,, cchhee iinnttoonnaa lloo sstteessssoo

rriittoorrnneelllloo ddii ""TThhaannkk YYoouu"" ,, uunn ssuuoo

vveecccchhiioo ccaavvaalllloo ddii bbaattttaagglliiaa,, mmeennttrree

ssuullllaa ssttrrooffaa ssppiiccccaa EEmmiinneemm ccoonn iill

ccoommppiittoo rriieemmppiirree ggllii ssppaazzii ccoonn ii ssuuooii

tteessttii ,, ee qquueessttoo ssii pprreesseennttaa ccoommee uunnaa

ssppeecciiee ddii lleetttteerraa ssccrriittttaa ddaa uunn ggrraannddee ffaann

ddeell ccaannttaannttee.. ""LLoossee YYoouurrsseellff"" èè ll '' eesssseennzzaa

ddii EEmmiinneemm,, cchhee ddaa aannnnii ccoonnttiinnuuaa aa

rriissccuuootteerree ggrraannddee ssuucccceessssoo,, ccoonn uunn tteessttoo

cchhiiaarroo ee ddiirreettttoo,, aammaattoo ddaaii rraaggaazzzzii ,, mmaa

cchhee ccoonnttiinnuuaa aa ccoommuunniiccaarree sseemmpprree

ddiivveerrssee ssffaacccceettttaattuurree aanncchhee ssee aassccoollttaattoo

nneell tteemmppoo..

CCaarraatttteerriizzzzaattoo ddaa uunnaa bbeellll iissssiimmaa bbaassee

cchhee nnoonn aannnnooiiaa nnoonnoossttaannttee ssiiaa rriippeettuuttaa

ddiivveerrssee vvoollttee aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeellllaa ccaannzzoonnee..

EE’’ aanncchhee uunnoo ddeeii ssuuooii ssuucccceessssii mmiigglliioorrii ,,

cchhee vviinnssee ll ''OOssccaarr ccoommee MMiigglliioorr ccaannzzoonnee

nneell 22000033 ppeerr ii ll ffii llmm ccuullttoo 88 MMiillee ..

II ll rriittmmoo ttrraavvoollggeennttee ddii ""WWiitthhoouutt MMee"" ee ddii

““ ""LLiikkee TTooyy SSoollddiieerr"" eennttrraa nneellllee oorreecccchhiiee

ee ffaa ffaattiiccaa aadd uusscciirrnnee,, ssoonnoo dduuee ttrraa llee

ccaannzzoonnii ppiiùù aammaattee ssiiaa ddaallllaa ccrriittiiccaa cchhee

ddaaii ffaann,, rriiccoorrddaattee eennttrraammbbee ppeerr

uunn'' oottttiimmaa iinntteerrpprreettaazziioonnee.. LL'' aallbbuumm

pprroosseegguuee ccoonn uunn aallttrroo ggrraannddee iinnnnoo:: ""TThhee

RReeaall SSlliimm SShhaaddyy"" ,, mmoottiivvoo ppeerr ccuuii

EEmmiinneemm èè aanncchhee rriiccoorrddaattoo ccoommee SSlliimm

SShhaaddyy,, ddii ccuuii ii ll rriittoorrnneelllloo èè uunnoo ddeeii ppiiùù

ffaammoossii ee ccaannttaattii .. NNeell tteessttoo ppaarrllaa ddii vvaarrii

aarrggoommeennttii mmaa ssoopprraattttuuttttoo cciittaa vvaarrii

aarrttiissttii ssiiaa ddeellllaa mmuussiiccaa cchhee ddeell cciinneemmaa,,

ccoommee DDrr.. DDrree,, BBrriittnneeyy SSppeeaarrss ,, WWiill ll

SSmmiitthh ee MMoobbyy,, ggiiuuddiiccaannddoo iill "" lloorroo mmooddoo

ddii ffaarree mmuussiiccaa"" .. DDooppooddiicchhéé vveeddiiaammoo uunn

EEmmiinneemm mmoollttoo ppiiùù ddoollccee ccoonn

""MMoocckkiinnggbbiirrdd"" ee ""WWhheenn II ''mm GGoonnee”” tteessttii

iinn ccuuii eemmeerrggee ii ll dduurroo rraappppoorrttoo cchhee

ll ’’ aarrttiissttaa hhaa ccoonn llaa ffiigglliiaa .. DDeellllee dduuee llaa ppiiùù

mmaalliinnccoonniiccaa ee aarrrraabbbbiiaattaa èè llaa sseeccoonnddaa..

""GGuuiillttyy CCoonnsscciieennccee"" èè uunnoo ddeeii ppeezzzzii ppiiùù

iinntteerreessssaannttii ee oorriiggiinnaallii nneell ccaammppoo hhiipp

hhoopp.. SSii ttrraattttaa ddii uunnaa ssffiiddaa ttrraa llee dduuee

ccoonnoosscceennzzee,, oovvvveerroo ll '' aannggeelloo ee ii ll ddiiaavvoolloo,,

iinntteerrpprreettaattii rriissppeettttiivvaammeennttee ddaa DDrr.. DDrree

ee EEmmiinneemm,, ddii ttrree rraaggaazzzzii pprroottaaggoonniissttii ddii

uunn lloorroo eeppiissooddiioo ddii vviittaa qquuoottiiddiiaannaa.. SSii

ssffoocciiaa iinn uunn ffaaccee-- ttoo--ffaaccee ccaannttaattoo ddaaii dduuee

rraappppeerr,, ggrraannddii pprrooffeessssiioonniissttii cchhee nnee

ffaannnnoo qquuaassii uunnaa rreecciittaa tteeaattrraallee ..

""CClleeaanniinngg OOuutt OOff MMyy CClloosseett"" èè uunn'' aallttrraa

ccaannzzoonnee mmoollttoo iinnttiimmaa ddii EEmmiinneemm,, ccoonn

uunnaa bbaassee nnoonn eecccceezziioonnaallee mmaa uunn tteessttoo

mmoollttoo cchhiiaarroo cchhee ssii rriiffeerriissccee aall ppaassssaattoo

ddeell ccaannttaannttee,, iinntteennttoo aa ccaanncceellllaarree ttuuttttoo iill

mmaallee aavvuuttoo.. EEdd eeccccoo aarrrriivvaarree ii ll ttuurrnnoo ddii

"" JJuusstt LLoossee II tt"" ,, ddaallllaa iinnttrroo ssiimmiillee aa

""WWiitthhoouutt MMee"" mmaa mmoollttoo ppiiùù lleennttaa.. EE'' uunnaa

ccaannzzoonnee ccoonn uunnaa bbaassee ttuuttttaa mmoollttoo ssiimmiillee

mmaa aallttrreettttaannttoo oorreecccchhiiaabbiillee .. DDeessccrriivvee sséé

sstteessssoo ee ddeellllee ssuuee ""ggiioorrnnaattee nnoo"" .. IInnffiinnee

aabbbbiiaammoo uunnaa ttrraacccciiaa ddaall vviivvoo ccaannttaattaa

iinnssiieemmee aa EEllttoonn JJoohhnn cchhee ssuuoonnaa aanncchhee iill

ppiiaannoo:: èè uunnaa bbeellllaa vveerrssiioonnee rriiaarrrraannggiiaattaa

ddeell cceelleebbrree ""SSttaann"" ..
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II ll 2233 oottttoobbrree 22002200 ssii cceelleebbrraa iill

cceenntteennaarriioo ddii GGiiaannnnii RRooddaarrii ..

DDiiffffiiccii llmmeennttee lliibbrraaii ,, mmaaeessttrrii ,,

bbiibblliiootteeccaarrii ,, aanniimmaattoorrii ccuullttuurraallii ddii

qquueessttaa ggeenneerraazziioonnee ssii ttrroovveerraannnnoo aa

ffeesstteeggggiiaarree uunn aallttrroo aannnniivveerrssaarriioo ttaannttoo

iimmppoorrttaannttee ppeerr llaa lleetttteerraattuurraa ppeerr

rraaggaazzzzii iittaalliiaannaa.. TTuuttttii ccoonnoossccoonnoo

RRooddaarrii ,, pprreevvaalleenntteemmeennttee aa ccaauussaa ddeellllaa

ssuuaa pprreesseennzzaa ddaa ddeecceennnnii iinn ttuuttttee llee

aannttoollooggiiee ssccoollaassttiicchhee ppeerr llaa ssccuuoollaa

pprriimmaarriiaa,, mmaa ppoocchhii lloo ccoonnoossccoonnoo

ddaavvvveerroo,, ssee ppeerr ccoonnoosscceerree iinntteennddiiaammoo

aavveerrnnee uunn’’ iimmmmaaggiinnee ccoommpplleettaa ee

ccoommpplleessssaa..

RRooddaarrii nnoonn èè ssttaattoo lloo ssccrriittttoorree ddii

ffii llaassttrroocccchhee ddii NNaattaallee ppeerr bbaammbbiinnii ddaa

rreecciittaarree aa mmeemmoorriiaa.. RRooddaarrii èè ssttaattoo uunn

ggrraannddee iinntteell lleettttuuaallee ddeell ‘‘ 990000 iill ccuuii

ppeennssiieerroo ppoolliittiiccoo,, ffii lloossooffiiccoo,, mmoorraallee ssii èè

rriivveerrssaattoo ccoonn eessttrreemmaa ccooeerreennzzaa nneell ssuuoo

llaavvoorroo ddii ggiioorrnnaalliissttaa ee iinn uunnaa

pprroodduuzziioonnee lleetttteerraarriiaa ssoopprraattttuuttttoo ((mmaa

nnoonn ssoolloo)) ppeerr bbaammbbiinnii ee rraaggaazzzzii mmoollttoo,,

mmoollttoo vvaassttaa.. HHoo ccoonnoosscciiuuttoo RRooddaarrii ccoommee

ttaannttii ,, ssuuii bbaanncchhii ddeellllee ssccuuoollee eelleemmeennttaarrii

mmaa iinn qquuaallcchhee mmooddoo,, sseennzzaa cchhee mmee nnee

aaccccoorrggeessssii ,, hhaa sseeggnnaattoo ttuuttttaa llaa mmiiaa vviittaa,,

aa lluunnggoo.. SSoonnoo ccrreesscciiuuttaa aa GGaavviirraattee,, iinn

pprroovviinncciiaa ddii VVaarreessee.. NNoonn èè ssttaattoo iill pprriimmoo

CCoommuunnee ddii rreessiiddeennzzaa ddeellllaa mmiiaa iinnffaannzziiaa,,

mmaa qquueelllloo iinn ccuuii hhoo ttrraassccoorrssoo llaa ggrraann

ppaarrttee ddeeggllii aannnnii cchhee mmii hhaannnnoo ppoorrttaattoo

aallll ’’ eettàà aadduullttaa,, pprroopprriioo ccoommee GGiiaannnnii

RRooddaarrii ,, cchhee llìì hhaa tteerrmmiinnaattoo llaa ssccuuoollaa

eelleemmeennttaarree ee hhaa ttrraassccoorrssoo ii ssuuooii aannnnii ddaa

rraaggaazzzzoo..

EESSTTRRAATTTTOO

LLaa sscciinnttiillllaa ddeellll''uuttooppiiaa
DDaall ssaaggggiioo oommoonniimmoo ddii AAlliiccee BBiiggllii ,, EEdd.. SSaann PPaaoolloo

Se si parla di realtà e fantasia, indubbiamente uno dei primi autori che ci può venire

inmente è Gianni Rodari, di cui qualchemese fa si è celebrato il centenario della

nascita. Proponiamo perciò, su gentile concessione dell'autrice e dell'editore, l'incipit

di questo libro appena uscito dedicato proprio alla figura del grande scrittore.
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RRiiccoorrddoo bbeennee ll ’’ oorrggoogglliioo ccoonn ccuuii hhoo

ssccooppeerrttoo qquueessttoo lleeggaammee qquuaannddoo,,

bbaammbbiinnaa,, lleeggggeevvoo ii ssuuooii ll iibbrrii .. II ll nnoossttrroo

ccoommuunnee ppaaeessee eerraa aabbbbaassttaannzzaa ppiiccccoolloo,,

nnoonn ttrrooppppoo iimmppoorrttaannttee,, mmaa lluuii lloo aavveevvaa

mmeessssoo pprroopprriioo iinn uunnoo ddeeii pprriimmii ll iibbrrii cchhee

aavveevvoo lleettttoo,, llee FFaavvoollee aall tteelleeffoonnoo.. II ll iibbrrii

ddii GGiiaannnnii RRooddaarrii ssoonnoo ppiieennii ddii

rriiffeerriimmeennttii ggeeooggrraaffiiccii iittaalliiaannii mmaa ll ’’ iiddeeaa

cchhee aa MMiillaannoo,, RRoommaa,, ee NNaappoollii ii bbaammbbiinnii

lleeggggeesssseerroo llaa ssttoorriiaa ddeellllaa ddoonnnniinnaa cchhee

ccoonnttaavvaa ggllii ssttaarrnnuuttii ,, ddii GGaavviirraattee,,

aappppuunnttoo,, mmii ffaacceevvaa sseennttiirree iimmppoorrttaannttee..

IImmmmaaggiinnaavvoo cchhee uunn ggiioorrnnoo,, ccoonnoosscceennddoo

uunn bbaammbbiinnoo ddii uunn’’ aallttrraa cciittttàà ee ddiicceennddoo

ddaa ddoovvee vveenniivvoo mmii aavvrreebbbbee ddeettttoo..

««DDaavvvveerroo?? EE LL’’hhaaii ccoonnoosscciiuuttaa llaa

ddoonnnniinnaa cchhee ccoonnttaavvaa ggllii ssttaarrnnuuttii?? »» ..

AAllll ’’ oorrggoogglliioo eerraa sseegguuiittaa uunnaa ssppoonnttaanneeaa,,

aauutteennttiiccaa iinnddiiggnnaazziioonnee iinnffaannttii llee qquuaannddoo

mmii rreessii ccoonnttoo cc’’ eerraannoo ssccuuoollee eelleemmeennttaarrii

cchhee ppoorrttaavvaannoo iill ssuuoo nnoommee mmeennttrree

qquueellllaa ddeell nnoossttrroo ppaaeessee ssii cchhiiaammaavvaa

RRiissoorrggiimmeennttoo,, uunn nnoommee cchhee mmii ppaarreevvaa

pprriivvoo ddii ooggnnii aattttrraattttiivvaa nnoonncchhéé eevviiddeennttee

sseeggnnoo ddii iinnggrraattiittuuddiinnee llooccaallee ppeerr ll ’’ eerrooee

ddeell mmiioo iimmmmaaggiinnaarriioo..

SSoonnoo ssttaattaa uunnaa bbaammbbiinnaa ee

uunn’’ aaddoolleesscceennttee lleettttrriiccee ee qquuaannddoo,, ppuurr

aaffffaacccciiaannddoommii aallllaa ssccooppeerrttaa ddeell ccaannoonnee

““aadduullttoo”” ddeellllaa lleetttteerraattuurraa,, hhoo ssccooppeerrttoo

cchhee ii ll iibbrrii ““ppeerr bbaammbbiinnii”” ccoonnttiinnuuaavvaannoo aa

iinntteerreessssaarrmmii ttaannttoo ddaa ddeessiiddeerraarree ffaarrnnee

ooggggeettttoo ddeeii mmiieeii ssttuuddii ee ppooii ddeell mmiioo

llaavvoorroo hhoo sseemmpprree ppeennssaattoo cchhee cc’’ eerraa,, iinn

qquueellllaa sscceellttaa,, ii ll sseeggnnoo ddii ttrree oo qquuaattttrroo

aauuttoorrii cchhee sseemmbbrraavvaannoo aavveerr ttrraacccciiaattoo llee

ttaappppee ddeellllaa mmiiaa ccrreesscciittaa.. UUnnoo,,

oovvvviiaammeennttee,, eerraa RRooddaarrii .. SSuuii bbaanncchhii

ddeellll ’’UUnniivveerrssiittàà,, ssttuuddiiaannddoo llaa lleetttteerraattuurraa

ppeerr ll ’’ iinnffaannzziiaa,, hhoo ssoottttoolliinneeaattoo ccoonn

aatttteennzziioonnee ooggnnii ssaaggggiioo ssuu RRooddaarrii cchhee mmii

èè ppaassssaattoo ttrraa llee mmaannii ,, mmeessccoollaannddoo llee

ppaaggiinnee aaii rriiccoorrddii rraaccccoonnttaattii ddaallllee

ppeerrssoonnee ddeell ppaaeessee cchhee lloo aavveevvaannoo

ccoonnoosscciiuuttoo.. SSttuuddiiaavvoo aa BBoollooggnnaa ee tteenneevvoo

ssuullllaa ssccrriivvaanniiaa qquueeii ll iibbrrii ssuull ggiioovvaannee

RRooddaarrii cchhee iinnccrreeddiibbiillmmeennttee,, ppeerr llaa

vveenntteennnnee ffuuggggiittaa ddaa uunnaa pprroovviinncciiaa cchhee llee

ppaarreevvaa nnooiioossaa ee bbeenn ppooccoo rroommaannttiiccaa,,

ccoollllooccaavvaannoo nneell vvaarreessoottttoo ggllii aannnnii

ddeecciissiivvii aallllaa ffoorrmmaazziioonnee ddii qquueellll ’’ aauuttoorree

cchhee AAnnttoonniioo FFaaeettii mmii iinnsseeggnnaavvaa nnoonn

ssaarreebbbbee ppiiùù ssttaattoo ssoolloo uunn rriiccoorrddoo

dd’’ iinnffaannzziiaa mmaa mmaatteerriiaa ddii ssttuuddiioo sseerriioo,,

ddeeggnnoo,, aappppuunnttoo,, ddii lleezziioonnii uunniivveerrssiittaarriiee ,,

ccoonnvveeggnnii ,, ddii tteessii ddii llaauurreeaa ppeerr ttaannttii

ssttuuddeennttii .. QQuuiinnddiiccii aannnnii ffaa,, qquuaannddoo eerroo

pprroopprriioo aallll ’’ iinniizziioo ddeell mmiioo llaavvoorroo ccoommee

lliibbrraaiiaa ppeerr rraaggaazzzzii ee ccuurraattrriiccee ddii eevveennttii

ccuullttuurraallii ppeerr bbaammbbiinnii ee aaddoolleesscceennttii ,, mmii èè

ccaappiittaattaa ll ’’ eessppeerriieennzzaa ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee

bbeellllaa ddii ccuurraarree,, ccoommee ccoonnssuulleennttee,, ii ll

pprrooggeettttoo ddeell CCeennttrroo ddii DDooccuummeennttaazziioonnee

ddeellllee ssccuuoollee eelleemmeennttaarrii ddii SSaann MMaarriinnoo..

RRiiccoorrrreevvaa aalllloorraa ll ’’ aannnniivveerrssaarriioo ddeeii

vveennttiicciinnqquuee aannnnii ddaallllaa mmoorrttee ee aa RRooddaarrii

llee ssccuuoollee ddii SSaann MMaarriinnoo aavveevvaannoo ddeecciissoo

ddii ddeeddiiccaarree llaa lloorroo aannnnuuaallee mmoossttrraa ddeell

ll iibbrroo.. SScceellttoo iill tteemmaa ssii èè ssuubbiittoo iinniizziiaattoo

uunn iinntteennssoo llaavvoorroo ddii ggrruuppppoo dduurraattoo

ddiivveerrssii mmeessii aa ccuuii hhaannnnoo ppaarrtteecciippaattoo

iinnsseeggnnaannttii ddiissttaaccccaattii pprreessssoo iill CCeennttrroo

ppeerr qquueellll ’’ aannnnoo ssccoollaassttiiccoo..
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LL'' ooppeerraa ddii GGiiaannnnii RRooddaarrii èè ssttaattaa ooggggeettttoo

ddii lleettttuurraa ee rrii lleettttuurraa aapppprrooffoonnddiittaa ee ddii

aannaalliissii ccrriittiiccaa.. AAbbbbiiaammoo qquuiinnddii

iinnddiivviidduuaattoo ii tteemmii rriiccoorrrreennttii nneeii tteessttii

ppeerr bbaammbbiinnii ee rraaggaazzzzii ddeellll ’’ aauuttoorree.. TTrraa ii

tteemmii iinnddiivviidduuaattii nnee ssoonnoo ssttaattii

sseelleezziioonnaattii aallccuunnii cchhee sseemmbbrraavvaannoo

ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee aaddaattttii ee ssttiimmoollaannttii ppeerr

ddiivveennttaarree ooggggeettttoo ddii aalllleessttiimmeennttii ppeerr llee

sseezziioonnii ddeellllaa mmoossttrraa ddeell ll iibbrroo pprreevviissttaa iinn

pprriimmaavveerraa;; qquuiinnddii ssii èè ppaassssaattii aall llaa

sstteessuurraa ddii uunnaa bbiibblliiooggrraaffiiaa tteemmaattiiccaa

rraaggiioonnaattaa cchhee,, ppaarrtteennddoo ddaa RRooddaarrii ,,

aarrrriivvaavvaa aadd aallttrrii aauuttoorrii .. DDuurraannttee

ll ’’ iinnvveerrnnoo ssoonnoo ssttaattee oorrggaanniizzzzaattee dduuee

ccoonnffeerreennzzee aappeerrttee aa ttuuttttii ggllii iinnsseeggnnaannttii

ddeellllee ssccuuoollee pprriimmaarriiee ddii SSaann MMaarriinnoo ppeerr

ooffffrriirree uunn’’ooccccaassiioonnee ddii ffoorrmmaazziioonnee ee

aaggggiioorrnnaammeennttoo iill ppiiùù ppoossssiibbiillee

ccoonnddiivviissaa ee aallllaarrggaattaa.. IInn qquueessttaa

ooccccaassiioonnee èè ssttaattaa pprreesseennttaattaa uunnaa pprriimmaa

bboozzzzaa ddeellllaa bbiibblliiooggrraaffiiaa uuttii ll iizzzzaattaa iinn

qquueessttoo llaavvoorroo.. PPeerr iinnttrroodduurrrree ii bbaammbbiinnii

aallll ’’ ooppeerraa ddii RRooddaarrii ssoonnoo iinnvveeccee ssttaattee

oorrggaanniizzzzaattee lleettttuurree tteeaattrraallii .. NNeeii mmeessii

ssuucccceessssiivvii ppaarrtteennddoo ddaaggllii ssppuunnttii ooffffeerrttii

ggllii iinnsseeggnnaannttii hhaannnnoo ccoossttrruuiittoo ppeerrccoorrssii

aauuttoonnoommii ddii lleettttuurraa ee rriieellaabboorraazziioonnee ddeeii

tteessttii lleettttii ee hhaannnnoo iinniizziiaattoo aa pprreeppaarraarree

pprrooggeettttii iinneerreennttii eessppoorrrree iinn mmoossttrraa..

LLaa mmoossttrraa ddeell ll iibbrroo hhaa rriiccoossttrruuiittoo ccoossìì llaa

rriicccchheezzzzaa ddeell ppeerrccoorrssoo cchhee ll ’’hhaa

pprreecceedduuttaa,, ccoolllleeggaannddoo aarrmmoonniiccaammeennttee ii

pprrooddoottttii ((ssppeessssoo ssppeettttaaccoollaarrii )) rreeaalliizzzzaattii

ddaaii bbaammbbiinnii ee ddaallllee bbaammbbiinnee nneellllee ccllaassssii

aa bbrraannii aannttoollooggiiccii ee ccrriittiiccii ,, ii ll lluussttrraazziioonnii ,,

ssuuggggeessttiioonnii mmuullttiisseennssoorriiaallii .. LLaa mmoossttrraa èè

ddiivveennttaattaa qquuiinnddii aa ssuuaa vvoollttaa ooccccaassiioonnee

ppeerr ggllii aalluunnnnii ppeerr ssccoopprriirree,, aall ddii llàà ddeeii

tteemmii cchhee llee ddiivveerrssee ccllaassssii aavveevvaannoo sscceellttoo

ddii aapppprrooffoonnddiirree iinn mmooddoo ssppeecciiffiiccoo,, uunnaa

bbiibblliiooggrraaffiiaa mmoollttoo ppiiùù aammppiiaa aattttrraavveerrssoo

vviissiittee gguuiiddaattee ee llaabboorraattoorrii .. AAnncchhee ii

ggeenniittoorrii ssoonnoo ssttaattii aaccccoollttii ee ccooiinnvvoollttii

aattttrraavveerrssoo llaa ppoossssiibbiill iittàà ddii vviissiittaarree llaa

mmoossttrraa nneell ppoommeerriiggggiioo..

RRaaccccoonnttoo ttuuttttoo qquueessttoo ppeerrcchhéé èè ssttaattaa ppeerr

mmee llaa pprriimmaa ee ppiiùù ssiisstteemmaattiiccaa ooccccaassiioonnee

ddii llaavvoorraarree ssuu RRooddaarrii aaccccaannttoo aa mmaaeessttrrii

ee mmaaeessttrree,, aanncchhee ssee nnee ssoonnoo sseegguuiittee

mmoollttee aallttrree.. IInnoollttrree,, ddooppoo aannnnii ,,

qquueellll ’’ eessppeerriieennzzaa mmii sseemmbbrraa uunn eesseemmppiioo

ddii ccoommee ssii ppuuòò ttoorrnnaarree aa pprrooppoorrrree

ll ’’ ooppeerraa ddii RRooddaarrii aaii bbaammbbiinnii iinn mmooddoo

rriiccccoo,, ppaarrtteennddoo ddaa uunnaa rriissccooppeerrttaa

aattttrraavveerrssoo lloo ssttuuddiioo ee llaa lleettttuurraa ddeeggllii

eedduuccaattoorrii ,, ccoonn ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,

pprrooffoonnddiittàà,, ccoonnffrroonnttoo.. MMii ppaarree iinnoollttrree

cchhee ll ’’ eessppeerriieennzzaa ddii aalllloorraa ccoonntteenneessssee

qquueeggllii eelleemmeennttii ddii ccooiinnvvoollggiimmeennttoo ddii

uunn’’ iinntteerraa ccoommuunniittàà,, ddii ssccuuoollaa aappeerrttaa aall

mmoonnddoo,, iinn ccuuii ggrraannddii ee ppiiccccoollii ssii

ssttiimmoollaannoo ggllii uunnii ggllii aallttrrii iinn uunn cclliimmaa ddii

ggiiooiioossaa ooppeerroossiittàà,, cchhee ssaarreebbbbeerroo ssttaattii

ccaarrii aa RRooddaarrii ..

RRiiccoorrddaarree qquueellll ’’ eessppeerriieennzzaa,, iinnoollttrree,, mmii

ccoonnsseennttee ddii eesspplliicciittaarree ggllii iinntteennttii ddii

qquueessttoo ppiiccccoolloo lliibbrroo.. SSuu RRooddaarrii eessiissttee

iinnffaattttii uunn’’ aammppiiaa ee sseerriiaa bbiibblliiooggrraaffiiaa

ccrriittiiccaa (( iinn ppaarrttee rriippoorrttaattaa aall tteerrmmiinnee ddii

qquueessttee ppaaggiinnee)) ssccrriittttaa ssppeessssoo ddaa

iimmppoorrttaannttiissssiimmii ssttuuddiioossii .. IInn ooccccaassiioonnee

ddii qquueessttoo aannnniivveerrssaarriioo,, iinnoollttrree,, ssoonnoo iinn

uusscciittaa nnuuoovvee ooppeerree mmoollttoo iimmppoorrttaannttii ..

HHoo ppoottuuttoo lleeggggeerree,, ggiiuunnttaa oorrmmaaii qquuaassii aall



46

Utopia 2 | Dicembre 2020
tteerrmmiinnee ddii qquueessttoo ppiiccccoolloo llaavvoorroo,,

LLeezziioonnii ddii ffaannttaassttiiccaa.. SSttoorriiaa ddii GGiiaannnnii

RRooddaarrii ddii VVaanneessssaa RRoogghhii ,, ccuurraattiissssiimmaa

rriiccoossttrruuzziioonnee ddeellll ’’ aauuttoorree nneellllaa ssuuaa

ffiigguurraa ddii iinntteell lleettttuuaallee aa ttuuttttoo ttoonnddoo,, ccoonn

ggrraannddee aatttteennzziioonnee aall cchhiiaarriimmeennttoo ddeell

ccoonntteessttoo ssttoorriiccoo ee ccuullttuurraallee ddii ooggnnii

ttaappppaa ddii vviittaa ee pprrooffeessssiioonnee ddeell nnoossttrroo

aauuttoorree.. SSoonnoo aannccoorraa iinn ttrreeppiiddaannttee aatttteessaa

ddii aavveerree ttrraa llee mmaannii llaa nnuuoovvaa eeddiizziioonnee

aammpplliiaattaa ddeell ssaaggggiioo UUnnaa ssttoorriiaa,, ttaannttee

ssttoorriiee ddii PPiinnoo BBooeerroo [[aanncchhee ddii qquueessttoo

vvoolluummee aavveevvaammoo ppaarrllaattoo qquuii ,, NNddRR]] ,, ii ll

ssuuoo ppiiùù iimmppoorrttaannttee ssttuuddiioossoo,, llaa ccuuii

vveecccchhiiaa eeddiizziioonnee ssoottttoolliinneeoo aannccoorraa,,

ddooppoo aavveerrllaa lleettttaa nneeggllii aannnnii

ddeellll ’’ uunniivveerrssiittàà.. SSoopprraattttuuttttoo,, aa bbrreevvee ppeerr

cchhii ssccrriivvee,, RRooddaarrii vveerrrràà ffiinnaallmmeennttee

cceelleebbrraattoo ccoommee iill vveerroo iinntteelllleettttuuaallee cchhee èè

ssttaattoo ddaa uunn rriiccoonnoosscciimmeennttoo eeddiittoorriiaallee

cchhee ccoorrrriissppoonnddee,, iinn ccaarrttaa,, aa uunn

mmoonnuummeennttoo:: uunn MMeerriiddiiaannoo EEiinnaauuddii

ccuurraattoo ddaa DDaanniieellaa MMaarrcchheesscchhii .. NNoonn

aavvrreeii dduunnqquuee ppoottuuttoo aaggggiiuunnggeerree nnuullllaa aa

qquueessttoo iimmppoorrttaannttee ppaannoorraammaa ccrriittiiccoo..

QQuueessttee ppaaggiinnee vvoorrrreebbbbeerroo eesssseerree uunnoo

ssttrruummeennttoo aaggiillee ppeerr ppootteerr rriippeerrccoorrrreerree

iinn ppiiccccoolloo lloo ssppiirriittoo ddii qquueell ppeerrccoorrssoo::

ssttiimmoollaarree mmaaeessttrrii ee mmaaeessttrree mmaa aanncchhee

bbiibblliiootteeccaarrii ee ll iibbrraaii cchhee pprrooggeettttiinnoo

iinnccoonnttrrii ccoonn ii bbaammbbiinnii ,, ggeenniittoorrii ee aallttrrii

eedduuccaattoorrii aa rriissccoopprriirree ll ’’ aauuttoorree ddii ccuuii

mmaaggaarrii ccoonnsseerrvvaannoo ssoolloo uunn rriiccoorrddoo

dd’’ iinnffaannzziiaa sseemmpplliiffiiccaattoo,, aa ccoogglliieerrnnee llaa

pprrooffoonnddiittàà ddeell ppeennssiieerroo,, ll ’’ aammppiieezzzzaa

ddeellllaa vviissiioonnee,, ppeerr ppooii rreessttiittuuiirrlloo aaii

bbaammbbiinnii ccoonn lloo sstteessssoo ssppiirriittoo,,

aaffffiiaannccaannddoo llee lleettttuurree aa qquueellllee ddii aallttrrii

aauuttoorrii ..

LLaa pprrooppoossttaa cchhee ssoottttooppoonnggoo aa cchhii

ffiissiiccaammeennttee ssiieeddeerràà aaccccaannttoo aaii bbaammbbiinnii ,,

ppoonneennddoossii ccoommee mmeeddiiaattoorree ee ffaaccii ll iittaattoorree

ddeellll ’’ iinnccoonnttrroo ccoonn ii ll iibbrrii ddii RRooddaarrii èè

qquueellllaa ddii uuttii ll iizzzzaarree ppeerròò,, ccoommee ppeerrccoorrssii ,,

ffii ll ii ccoonndduuttttoorrii ,, qquueeii vvaalloorrii ,, qquueellllaa

vviissiioonnee ddeell rreeaallee cchhee ccrreeddoo rreessttiittuuiissccaannoo

lloo ssccrriittttoorree ddii uunnaa lleetttteerraattuurraa

pprrooffoonnddaammeennttee cciivviillee ee ppoolliittiiccaa,, nneell

sseennssoo ppiiùù aammppiioo ee ppiiùù nnoobbiillee ddeell

tteerrmmiinnee.. MMii èè sseemmbbrraattoo,, iinnffaattttii ,, cchhee ttrraa

llee ttaannttee pprrooppoossttee cchhee vvaalloorriizzzzaannoo iill ssuuoo

nnoommee ooggggii ,, ssiiaannoo ppiiùù rraapppprreesseennttaattee

qquueellllee ddeell ggiiooccoo ssuullllaa ll iinngguuaa,,

ll ’’ iinnvveennzziioonnee ffaannttaassttiiccaa,, llaa

rriieellaabboorraazziioonnee ddeell mmaatteerriiaallee ffiiaabbeessccoo

ccllaassssiiccoo,, ggrraazziiee aanncchhee ee ssoopprraattttuuttttoo aaii

ssuuggggeerriimmeennttii ddaattii ddaa RRooddaarrii sstteessssoo iinn

qquueelllloo ssttrraaoorrddiinnaarriioo ssaaggggiioo cchhee èè LLaa

ggrraammmmaattiiccaa ddeellllaa ffaannttaassiiaa,, cchhee rreeccaa

ccoommee ssoottttoottiittoolloo IInnttrroodduuzziioonnee aallll ’’ aarrttee ddii

iinnvveennttaarree ssttoorriiee ee cchhee ccoommee mmaannuuaallee ddii

qquueesstt ’’ aarrttee èè ffoorrssee aannccoorraa iinnssuuppeerraattoo ee

dduunnqquuee ggiiuussttaammeennttee aannccoorraa

aammppiiaammeennttee lleettttoo ddaa mmaaeessttrrii ee mmaaeessttrree..

MMii èè ppaarrssoo,, iinnvveeccee,, nneellllaa mmiiaa eessppeerriieennzzaa

pprrooffeessssiioonnaallee aaccccaannttoo aa mmaaeessttrree,,

mmaaeessttrrii ,, bbiibblliiootteeccaarriiee ee bbiibblliiootteeccaarrii ee

ggeenniittoorrii ,, cchhee ssiiaa ppuurrttrrooppppoo ppooccoo

ffrreeqquueennttee lloo ssffoorrzzoo ddeeggllii aadduullttii nneell

vvaalloorriizzzzaarree ii tteemmii rriiccoorrrreennttii ddeellllaa ssuuaa

ooppeerraa cchhee oobbbblliiggaannoo ll ’’ aadduullttoo aa sseeddeerrssii

aaccccaannttoo aall bbaammbbiinnoo ee aa ppoorrssii ,, iinnssiieemmee aa

lluuii ,, ggrraannddii ddoommaannddee eettiicchhee,, ffii lloossooffiicchhee ee

ppoolliittiicchhee.. MMoollttee lleettttuurree ddii RRooddaarrii

aappppaaiioonnoo ppiiuuttttoossttoo ddeeppootteennzziiaarrnnee ii

ccoonntteennuuttii ,, mmoollttii ccoonntteessttii iinn ccuuii

aappppaarreenntteemmeennttee vviieennee cceelleebbrraattoo ccrreeaannoo

qquueellllaa ssiittuuaazziioonnee ffrroonnttaallee cchhee iimmppeeddiissccee
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ssiisstteemmaattiiccaammeennttee llaa ppoossssiibbiill iittàà cchhee ddaa

qquueellllee ssttoorriiee nnaassccaa uunn ddiiaallooggoo -- aanncchhee

ssccoommooddoo -- ccoonn ii bbaammbbiinnii ,, mmaa cchhee èè ppeerr

mmee uunn ttrraaddiimmeennttoo ddii uunn aauuttoorree cchhee hhaa

ffaattttoo ccoonnttiinnuuii rriiffeerriimmeennttii aall ll ’’ iiddeeaa cchhee

ccooii bbaammbbiinnii ssii ddoovveessssee ppaarrllaarree..

CCoollttiivvaavvoo ddaa tteemmppoo qquueessttee sseennssaazziioonnii aa

lliivveelllloo pprrooffeessssiioonnaallee ee hhoo cceerrccaattoo ddii

ppoorrttaarree ii ll mmiioo ppiiccccoolloo ee pprraattiiccoo

ccoonnttrriibbuuttoo aa uunnaa rrii lleettttuurraa ccooii bbaammbbiinnii iinn

ddiivveerrssii iinnccoonnttrrii ddii ffoorrmmaazziioonnee ee

aaggggiioorrnnaammeennttoo nneell ccoorrssoo ddii qquueessttii aannnnii ..

MMii èè ssttaattoo cchhiieessttoo ddaa LLooddoovviiccaa CCiimmaa ddii

pprroovvaarree aa ddaarree ffoorrmmaa ssccrriittttaa aaii ccoonntteennuuttii

ddii qquueeggllii iinnccoonnttrrii ,, mmaa uunnaa ssppiinnttaa

ddeeffiinniittiivvaa èè aarrrriivvaattaa ddaa uunn mmiinnuuttoo

eevveennttoo ddii vviittaa ffaammiigglliiaarree:: hhoo aassssiissttiittoo ccooii

mmiieeii bbaammbbiinnii aa uunnaa lleettttuurraa ddii BBaammbbiinnii ee

bbaammbboollee,, uunnoo ddeeii ttaannttii rraaccccoonnttii bbrreevvii

cchhee,, pprroopprriioo iinn pprreeppaarraazziioonnee ddii qquueessttoo

cceenntteennaarriioo,, ssoonnoo uusscciittii ddaallllee rraaccccoollttee ppeerr

iinnddoossssaarree uunn ““vveessttiittoo ppeerr llaa ffeessttaa””

ffaacceennddoossii aallbboo iill lluussttrraattoo.. AAll tteerrmmiinnee

ddeellllaa lleettttuurraa ii bbaammbbiinnii hhaannnnoo ssoorrrriissoo ee

aappppllaauuddiittoo,, ccoommee ttuuttttoo llaasscciiaavvaa

iinntteennddeerree ccii ssii aassppeettttaassssee ddaa lloorroo.. TTuuttttoo èè

ffiinniittoo ccoossìì .. MMiioo ffiigglliioo,, ppoocchhii mmiinnuuttii ppiiùù

ttaarrddii ,, mmii hhaa ttiirraattoo ppeerr uunn bbrraacccciioo,, mmii hhaa

cchhiieessttoo ssee llaa ssttoorriiaa ddiicceevvaa cchhee ddeeii

bbaammbbiinnii nnoonn aavveevvaannoo nniieennttee,, ssee aavveevvaa

ccaappiittoo bbeennee,, ee mmii hhaa cchhiieessttoo ppeerrcchhéé.. LLaa

ddoommaannddaa eerraa ffoorrmmuullaattaa iinn mmooddoo

iinncceerrttoo,, ssii ssaarreebbbbee ppoottuuttaa iinntteerrpprreettaarree

ccoommee sseemmpplliiccee dduubbbbiioo ddii aavveerr ccaappiittoo

bbeennee cciiòò cchhee eerraa ssttaattoo lleettttoo,, mmaa eerraa

cchhiiaarroo cchhee rriipprreennddeerree ii ll ffiinnaallee ddii qquueell

rraaccccoonnttoo aappppaarreenntteemmeennttee lliieevvee ee iinn

rreeaallttàà ccoonn uunn ppootteennttiissssiimmoo,,

ssccoommooddiissssiimmoo ((ppeerr ll ’’ aadduullttoo)) rriicchhiiaammoo

aallllaa ddiisseegguuaagglliiaannzzaa iimmpplliiccaavvaa iinnvveeccee

aapprriirree uunn ddiiaallooggoo sseemmpplliiccee ((ddaattaa ll ’’ eettàà))

mmaa ddiirreettttoo,, oonneessttoo,, ssuull ffaattttoo cchhee ssìì ,,

eessiissttoonnoo bbaammbbiinnii cchhee hhaannnnoo ttuuttttoo ee

bbaammbbiinnii cchhee nnoonn hhaannnnoo nniieennttee,, cchhee

eessiissttee llaa ppoovveerrttàà,, ee aacccceettttaarree cchhee ddaa qquuii

ppootteesssseerroo aarrrriivvaarree ddoommaannddee aa ccuuii eerraa

aannccoorraa ppiiùù ddiiffffiiccii llee rriissppoonnddeerree.. FFoorrssee iioo

eerroo ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee sseennssiibbiillee aall ppeessoo ddii

qquueellllee ppootteennzziiaallii ddoommaannddee ppeerrcchhéé ii mmiieeii

ffiiggllii ,, aarrrriivvaattii aattttrraavveerrssoo ll ’’ aaddoozziioonnee

iinntteerrnnaazziioonnaallee ddaa uunnoo ddeeii ppaaeessii ppiiùù

ppoovveerrii ddeell mmoonnddoo,, hhaannnnoo sseemmpprree ppiiùù

ssppeessssoo ddoommaannddee ssuull lloorroo lluuooggoo ddii

oorriiggiinnee cchhee hhaannnnoo ccoommiinncciiaattoo pprreessttoo aa

ttooccccaarree,, sseebbbbeennee nneell lloorroo mmooddoo

iinnffaannttii llee ,, tteemmii cchhee ppeerr ootttteenneerree rriissppoossttee

rriicchhiieeddeerreebbbbeerroo ffii lloossooffii ,, eessppeerrttii ddii ssttoorriiaa

ee eeccoonnoommiiaa.. DDuunnqquuee,, iinnssppiirraannddoo uunnaa

bbuuoonnaa qquuaannttiittàà ddii oossssiiggeennoo pprriimmaa ddii

aabbbboozzzzaarree uunnaa rriissppoossttaa,, hhoo ppeerrcceeppiittoo

ppeerrlloommeennoo iill ccoonnffoorrttoo aallll ’’ iiddeeaa cchhee

RRooddaarrii aavveessssee iimmmmaaggiinnaattoo ddii ppootteerr

aapprriirree eessaattttaammeennttee qquueessttoo ttiippoo ddii

ddiiaallooggoo ccoonn qquueell rraaccccoonnttoo,, ee cchhee dduunnqquuee,,

ppiiùù cchhee rriissaattee ee bbaatttteerree ddii mmaannii qquueellllaa,,

iinn qquueell mmoommeennttoo,, eerraa llaa ggiiuussttaa

ccoonnsseegguueennzzaa ddeellll ’’ aassccoollttoo ddii qquueellllaa

ssttoorriiaa..
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Ho piantato le radici nel dolore di mia madre,
in un luogo sicuro, ed eterno, come la morte;
ho rimesso inchiostro e sale sulla pelle di una ragazzina,
modellando i suoi sogni, per poi usarli come fermaporta,
per salvare il salvabile
a vent'anni, perduta come un artefatto,
a cantare di ombre e di lacrime del Cristo.

GGiioorrggiiaa DDeellllaarroossaa IIVVBB
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II ll lluussiioonnee ddii ttaannttee ssttoorriiee nnaarrrraattee,,

iinn lloottttaa eetteerrnnaa ccoonn llaa

rreeaallttàà ddeell ggiioorrnnoo..

QQuueell rriifflleessssoo ddii lluunnaa

cchhee ccii aaccccoommppaaggnnaa nneeii ssooggnnii ,,

èè oorraa aacccceeccaattaa ddaall ssoollee ..

VViivviiaammoo ttrraa dduuee mmoonnddii ,,

uunnaa ssoollaa lliinneeaa ssoottttii llee ttrraa

rreeaallttàà

ee ffiinnzziioonnee;;

ee ssoolloo nnooii ssiiaammoo ppaaddrroonnii

ddii qquueessttaa ssoogglliiaa ..

AAddeellee CCaarrlliinnii IIVVCC
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