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EEDDIITTOORRIIAALLEE
AAllbbeerrttoo ZZaagghhiinnii IIVVEE

EE ’’ ppaassssaattoo uunn aannnnoo..

UUnn aannnnoo ddaa qquuaannddoo llaa ppaannddeemmiiaa hhaa ffaattttoo

iirrrruuzziioonnee nneellllee nnoossttrree vviittee,, uunn aannnnoo ddaa

qquuaannddoo iill ddiissttaannzziiaammeennttoo ((nnoonn ssoolloo ffiissiiccoo

bbeennssìì ,, ccoommee ssppeessssoo ssii èè ddeettttoo,, ““ ssoocciiaallee”” )) èè

ddiivveennttaattoo ccoonnddiizziioonnee qquuaassii nnaattuurraallee ddeellllee

nnoossttrree eessiisstteennzzee,, ll ’’ iissoollaammeennttoo ssttrruummeennttoo

ppeerr llaa nnoossttrraa ssiiccuurreezzzzaa.. II ll ““nnooii”” ssii èè

ddiissssoollttoo iinn iinnffiinniittii ““ iioo”” ,, llaa ssoocciieettàà nneeggllii

iinnddiivviidduuii oo nneellllee ffaammiigglliiee ((ppeerr cciittaarree llaa

cceelleebbrree ffrraassee tthhaattcchheerriiaannaa)) ,, ii ll ttuummuullttoo ddeell

ccoonngglloommeerraattoo uummaannoo nneellllaa qquuiieettee ddeellllee

ssiinnggoollee ppaarrttiicceellllee ..

EEppppuurree vviivveevvaammoo ggiiàà iinn uunnaa ssoocciieettàà

aattoommiizzzzaattaa,, ooggnnuunnoo aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeellllaa

pprroopprriiaa bboollllaa,, ddeellll ’’ ii ll lluussoorriiaa ““ccoommffoorrtt

zzoonnee”” ccoossttrruuiittaa ddaaggllii aallggoorriittmmii ddeeii ssoocciiaall

ppeerr ssaazziiaarree ii ll nnoossttrroo pprreeggiiuuddiizziioo ddii

ccoonnffeerrmmaa,, ddeellll ’’ aassttrraattttoo mmiiccrrooccoossmmoo cchhee

iinn ffoonnddoo sseennttiiaammoo ccoommee ccaassaa.. II ssoocciiaall

ssoonnoo oorrmmaaii eelleemmeennttoo iimmpprreesscciinnddiibbiillee

ddeellllaa nnoossttrraa vviittaa,, ee ddii qquueellllaa ddeellll ’’ iinntteerraa

ssoocciieettàà -- ccoonn ttuuttttee llee ccoonnsseegguueennzzee,,

ppoossiittiivvee ee nneeggaattiivvee,, cchhee cciiòò ccoommppoorrttaa..

SSoonnoo ppaassssaattii oorrmmaaii ppiiùù ddii dduuee ddeecceennnnii ddaa

qquuaannddoo hhaannnnoo mmoossssoo ii pprriimmii ppaassssii ,, ee

ttaannttoo èè ccaammbbiiaattoo ddaa qquueellll ’’ eeppooccaa iinn ccuuii

ll ’’ aavvvveennttoo ee lloo ssvviilluuppppoo ddii iinntteerrnneett ee ddeellllee

nnuuoovvee ffoorrmmee ddii ccoommuunniiccaazziioonnee eerraannoo

cceelleebbrraattii ccoonn ggrraannddee oottttiimmiissmmoo:: ooggggii

MMaarrkk ZZuucckkeerrbbeerrgg nnoonn èè ppiiùù uunn ggiioovvaannoottttoo

pprrooddiiggiioo ddii HHaarrvvaarrdd ccrreeaattoorree ddii uunn ssiittoo

ppeerr ssccaammbbiiaarrssii mmeessssaaggggii ee ffoottoo ttrraa

ccoommppaaggnnii ddii ccoolllleeggee,, mmaa uunn

mmuullttiimmiill iiaarrddaarriioo pprroopprriieettaarriioo ddii

uunn’’ iinnffrraassttrruuttttuurraa ddiiggiittaallee ddii ffaattttoo ccrruucciiaallee

ppeerr ii ll nnoossttrroo tteessssuuttoo ssoocciiaallee eedd

eeccoonnoommiiccoo;; ee nnoonn ssii ppuunnttaa ppiiùù iill ddiittoo

vveerrssoo TTwwiitttteerr oo FFaacceebbooookk ppeerr iinnddiiccaarrll ii

ccoommee mmooddeellll ii aall ll ’’ aavvaanngguuaarrddiiaa ((oo aallmmeennoo,,

nnoonn ccoommee uunn tteemmppoo)) ,, bbeennssìì ppeerr aaccccuussaarree

llee lloorroo rreessppoonnssaabbiill iittàà ee llee lloorroo pprraattiicchhee

ssccoorrrreettttee ..

LL’’ aassssaallttoo aall CCoonnggrreessssoo ddeeggllii UUSSAA,, ccoonn

qquuaannttoo èè ppooii sseegguuiittoo,, oovvvveerroo llaa

ssoossppeennssiioonnee pprriimmaa pprroovvvviissoorriiaa ee ppooii

ddeeffiinniittiivvaa ddeellll ’’ aaccccoouunntt ddii DDoonnaalldd TTrruummpp

ssuullllee pprriinncciippaallii ppiiaattttaaffoorrmmee,, èè ssttaattoo

ssiiccuurraammeennttee uunn eevveennttoo eeccllaattaannttee cchhee hhaa

llaasscciiaattoo iimmppoorrttaannttii ssppuunnttii ddii rriifflleessssiioonnee,,

mmaa ggiiàà ddaa tteemmppoo èè iinn ccoorrssoo,, ssppeecciiee

oollttrreeoocceeaannoo,, uunn aacccceessoo ddiibbaattttiittoo aattttoorrnnoo aa

vvaarrii ppuunnttii ccrriittiiccii ddii ttaallii ppiiaattttaaffoorrmmee ee ddeellllee

ccoommppaaggnniiee cchhee llee ggeessttiissccoonnoo:: ddaallllaa

qquueessttiioonnee ddeellllaa ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee ee

ddeellll ’’ ooddiioo iinn rreettee,, aall rraappppoorrttoo ccoonn ii mmeeddiiaa

ttrraaddiizziioonnaallii ((pprroobblleemmaattiicchhee lleeggaattee aallllaa

ddeeffiinniizziioonnee ddeeii ssoocciiaall ccoommee eeddiittoorrii ,, ee aallllaa

nnoottaa SSeezziioonnee 223300)) ,, ppaassssaannddoo ppeerr llee ffuugghhee

ddii ddaattii ee ffiinnoo aallllee ggiiàà cciittaattee pprraattiicchhee ddii

mmeerrccaattoo..

SSiiaammoo ffoorrssee aallll ’’ aallbbaa ddii uunnaa nnuuoovvaa eerraa ppeerr

ii ll mmoonnddoo ddeeii ssoocciiaall ,, ee ssii ttrraattttaa ddii qquuaallccoossaa

cchhee rriigguuaarrddaa uunn ppoo’’ aanncchhee ooggnnuunnoo ddii nnooii ..

TToorrnnaannddoo aa qquuaannttoo ddeettttoo iinniizziiaallmmeennttee,, llaa

ppaannddeemmiiaa ccii hhaa ssìì iimmppoossttoo llaa lloonnttaannaannzzaa,,

mmaa ggrraazziiee aallllaa tteeccnnoollooggiiaa,, ee pprroopprriioo aaii

ssoocciiaall ,, èè ssttaattoo ppoossssiibbiillee mmaanntteenneerree lleeggaammii

((ssee nnoonn ccrreeaarrnnee ddii nnuuoovvii)) aa ddiissttaannzzaa

aannzziicchhéé ddaall vviivvoo,, sseennttiirrccii nnoonn ppaarrttee ddii

ccoommuunniittàà mmaa qquuaannttoommeennoo ddii

‘‘ ccoommmmuunniittyy’’ ,, ssooppppeerriirree aallllaa pprriivvaazziioonnee

ddeellllaa ddiimmeennssiioonnee ssoocciiaallee ccoossìì

iimmpprreesscciinnddiibbiillee aallllaa nnoossttrraa nnaattuurraa

uummaannaa:: ssoonnoo ssttaattii uunn ppoo’’ ii ll nnoossttrroo mmoonnddoo,,

ee ccoommee ppeerr qquueelllloo rreeaallee èè ggiiuussttoo

iimmppeeggnnaarrssii ppeerr rreennddeerree aanncchhee qquueelllloo
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vviirrttuuaallee uunn ppoossttoo mmiigglliioorree..
IInn qquueessttoo nnuummeerroo aabbbbiiaammoo qquuiinnddii cceerrccaattoo ddii

eessaammiinnaarree ii ssoocciiaall ssuu ddiivveerrssii ppiiaannii ,, eessaammiinnaannddoo iill

rraappppoorrttoo ddii nnooii ssttuuddeennttii ee ddeellllaa ssoocciieettàà ccoonn eessssii ..

NNee aabbbbiiaammoo iinnnnaannzziittuuttttoo ppaarrllaattoo ccoonn GGiioovvaannnnaa

PPaanncchheerrii ,, ggiioorrnnaalliissttaa ddii SSkkyyTTGG2244 ddaa ppooccoo rriieennttrraattaa

iinn II ttaalliiaa ddooppoo qquuaattttrroo aannnnii ddii rreeppoorrttaaggee ddaaggllii UUSSAA,,

cchhee iioo ee AAlleessssaannddrroo CChhiiaarraaddiiaa ddii IIVVEE aabbbbiiaammoo

aanncchhee iinntteerrrrooggaattoo ssuuggllii SSttaatteess ,, ll ’’ eerreeddiittàà

ddeellll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee TTrruummpp ee llee pprroossppeettttiivvee ddii

qquueellllaa BBiiddeenn..

JJeennnnyy LLiiaann ee LLuucciiaa SSccaarrddoovvii ddii II IIHH,, ccoonn llaa

ccoollllaabboorraazziioonnee ddii SStteeffaann PPooppaa ddii IIAA,, hhaannnnoo ppooii

rraaccccoollttoo ee ccoommmmeennttaattoo llee vvoossttrree rriissppoossttee aall

ssoonnddaaggggiioo ssuull rraappppoorrttoo ccooii ssoocciiaall ee ii lloorroo llaattii

ppoossiittiivvii ee nneeggaattiivvii cchhee vvii aavveevvaammoo iinnvviiaattoo iill mmeessee

ssccoorrssoo..

AAbbbbiiaammoo ppooii ffaattttoo aallccuunnee ddoommaannddee aa PPhhiill iipp ddii

SSaallvvoo,, ggiioorrnnaalliissttaa ee rriicceerrccaattoorree nneell ccaammppoo ddeell

‘‘wwhhiissttlleebblloowwiinngg’’ ,, ddeell ggiioorrnnaalliissmmoo iinnvveessttiiggaattiivvoo ee

ddeellll ’’hhaacckkiinngg,, ee aadd AAlleessssaannddrroo MMeelluuzzzzii ,, ppssiicchhiiaattrraa ee

ccrriimmiinnoollooggoo ((qquueesstt ’’uullttiimmoo iinntteerrvviissttaattoo ddaa GGiiaaccoommoo

PPuuccii ll lloo ddii II IICC)) .. AAssssiieemmee aallllee lloorroo iinntteerrvviissttee

ttrroovveerreettee aanncchhee uunn aapppprrooffoonnddiimmeennttoo ssuull tteemmaa ddeeggllii

aallggoorriittmmii,, ccoonncceettttoo cchhiiaavvee ddeellll ’’ eerraa ddiiggiittaallee ee ddeeii

ssoocciiaall iinn ppaarrttiiccoollaarree.. PPiieettrroo PPooggggiiaallii ddii VVHH -- ccoommee

sseemmpprree aauuttoorree ddeellllaa bbeellll iissssiimmaa iill lluussttrraazziioonnee aa

ppaaggiinnaa 22 -- vvii gguuiiddeerràà ppooii ttrraa ii rreecceennttii ccaassii ddii iinnttrreeccccii

ffrraa ssoocciiaall ,, ffiinnaannzzaa ee ccrriippttoovvaalluuttee :: GGaammeessttoopp,,

rr//wwaallllssttrreeeeeettbbeettss ,, EElloonn MMuusskk,, BBiittccooiinn,, DDooggeeccooiinn……

NNeellllaa sseezziioonnee ddeeddiiccaattaa aaggllii eevveennttii ee aaii pprrooggeettttii ddeellllaa

nnoossttrraa ssccuuoollaa,, ii ll ‘‘DDiiaarriioo ssccoollaassttiiccoo’’ ,, ttrroovveerreettee iinnvveeccee

uunn aarrttiiccoolloo ddii CChhrroonnooss VVaannzzoolliinnii ddii IIVVEE ssuullllaa vviissiittaa

vviirrttuuaallee aall llaabboorraattoorriioo ddii EEmmooddiinnaammiiccaa

ddeellll ’’OOssppeeddaallee IInnffeerrmmii,, ccuuii lloo ssccoorrssoo GGeennnnaaiioo hhaannnnoo

pprreessoo ppaarrttee ggllii ssttuuddeennttii ddeell ccoorrssoo ddii BBiioollooggiiaa ccoonn

CCuurrvvaattuurraa BBiioommeeddiiccaa,, ee uunnoo ddii LLoorreennzzoo PPaauurrii ddii VVHH

rreeaalliizzzzaattoo ppeerr ii ll ccoonnccoorrssoo ‘‘RReeppoorrtteerr ppeerr uunn ggiioorrnnoo’’

ddii RRCCSS ee GGaazzzzeettttaa ddeelllloo SSppoorrtt,, lleeggaattoo aall GGiirroo dd’’ II ttaalliiaa

cchhee ppaasssseerràà nneellllaa nnoossttrraa cciittttàà ii ll 11 22 MMaaggggiioo

pprroossssiimmoo..

IInn uullttiimmoo lluuooggoo,, mmaa cceerrttaammeennttee nnoonn ppeerr

iimmppoorrttaannzzaa,, GGiioorrggiiaa DDeellllaarroossaa ddii IIVVBB hhaa ccoommppoossttoo

uunnaa ppooeessiiaa ppeerr rriiccoorrddaarree ii ll pprrooff.. FFrraanncceessccoo SSuuccccii ,,

ssccoommppaarrssoo ddii rreecceennttee,, ccuuii qquueessttoo nnuummeerroo èè

ddeeddiiccaattoo..

BBuuoonnaa lleettttuurraa!!4
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NN aattaa aa RRoommaa nneell 11998800,, GGiioovvaannnnaa

PPaanncchheerrii èè uunnaa ggiioorrnnaalliissttaa..

LLaavvoorraa aa SSkkyyTTGG2244,, ppeerr ccuuii èè ssttaattaa

iinnvviiaattaa pprriimmaa aa BBrruuxxeelllleess ee ppooii,, ffiinnoo

aa ppoocchhii mmeessii ffaa,, nneeggllii SSttaattii UUnniittii..

DDaaggllii uullttiimmii qquuaattttrroo aannnnii ddii

rreeppoorrttaaggee hhaa ttrraattttoo uunn lliibbrroo,,

RRiinnaasscciittaa AAmmeerriiccaannaa,, aappppeennaa

ppuubbbblliiccaattoo ddaa SSEEMM..

QQuuaallii ccrreeddee ssiiaannoo ssttaattee llee eessppeerriieennzzee

ppiiùù iimmppoorrttaannttii ddeellllaa ssuuaa ffoorrmmaazziioonnee

ee ccaarrrriieerraa??

UUnn ppoo’’ ttuuttttee ..

EErroo uunnaa ““sseecccchhiioonnaa”” ,, ee lloo ssoonnoo ttuuttttoorraa:: lloo

ssttuuddiioo èè mmoollttoo iimmppoorrttaannttee nneell mmiioo

mmeessttiieerree.. AAdd eesseemmppiioo ccaammbbiiaarree

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa ddaallll ’’EEuurrooppaa aaggllii UUSSAA,,

ccoommee hhoo ffaattttoo iioo,, lloo rriicchhiieeddee.. UUnnaa ddeellllee

bbeelllleezzzzee ddeell ggiioorrnnaalliissmmoo èè cchhee nnoonn ppuuooii

eesssseerree ““ iimmppaarraattoo”” ,, mmaa llaa pprreeppaarraazziioonnee èè

ccoonnttiinnuuaa:: ooccccuuppaannddoottii ddii qquueessttiioonnii ddii

aattttuuaalliittàà,, ssee nnoonn rriieessccii aa ccaappiirrllee nnoonn

ppoottrraaii mmaaii vveerraammeennttee ssppiieeggaarrllee ..

CCoommee rraaccccoonnttoo ssppeessssoo,, ggiiàà aa sseeii aannnnii

aavveevvoo llee iiddeeee mmoollttoo cchhiiaarree:: vvoolleevvoo

ddiivveennttaarree ggiioorrnnaalliissttaa.. NNeessssuunnoo nneellllaa

mmiiaa ffaammiigglliiaa ffaacceevvaa qquueessttoo llaavvoorroo,, mmaa

ssoonnoo sseemmpprree ssttaattaa uunn’’ aavviiddaa lleettttrriiccee ee

uunn’’ aammaannttee ddeellllaa ssccrriittttuurraa,, ee qquueessttaa

ddeetteerrmmiinnaazziioonnee mmii hhaa ppooii aaiiuuttaattoo mmoollttoo

aa ccoossttrruuiirrmmii uunn ffuuttuurroo..

QQuuaannddoo ssoonnoo aarrrriivvaattaa aall ll iicceeoo ccllaassssiiccoo,,

lloo ssttoorriiccoo VViissccoonnttii ddii RRoommaa,, nnoonn

eessiisstteevvaa uunn ggiioorrnnaalliinnoo dd’’ II ssttiittuuttoo,, ccoossìì

aassssiieemmee aa ddeeii mmiieeii ccoommppaaggnnii lloo

ccrreeaammmmoo -- ee ggiiàà llìì mmii ooccccuuppaavvoo ddii eesstteerrii !!

LLaa sscceellttaa ddeell ppeerrccoorrssoo uunniivveerrssiittaarriioo èè

ssttaattaa ppooii oorriieennttaattaa sseemmpprree nneellllaa

ddiirreezziioonnee cchhee aavveevvoo bbeenn ddeeffiinniittaa iinn

mmeennttee :: hhoo ssttuuddiiaattoo SScciieennzzee PPoolliittiicchhee aallllaa

SSaappiieennzzaa,, mmaa nneeii pprriimmii dduuee aannnnii hhoo

aanncchhee cceerrccaattoo ddii ““aannttiicciippaarree”” aallccuunnii

eessaammii,, ccoonn ll ’’ iinntteennzziioonnee ddii ffaarree

eessppeerriieennzzee ““ffuuoorrii”” nneell tteerrzzoo..

HHoo qquuiinnddii ppaarrtteecciippaattoo aadd uunnoo ssttaaggee aallllee

““TToorrrrii GGeemmeellllee”” ddeell WWTTCC ((eerraa iill 22000000)) ,, ee

aallll ’’EErraassmmuuss aa PPaarriiggii -- ddoovvee ssoonnoo rriimmaassttaa

aanncchhee ddooppoo llaa ffiinnee ddeeii 66 mmeessii ddii ssttuuddii ,,

ppeerr aallttrrii ttrree ddii ssttaaggee pprreessssoo llaa sseeddee

ddeellll ’’UUNNEESSCCOO..

RRiittoorrnnaattaa iinn II ttaalliiaa,, mmii ssoonnoo llaauurreeaattaa ee,,

ddooppoo llee pprriimmee eessppeerriieennzzee llaavvoorraattiivvee,, ddii

ccuuii aanncchhee uunnaa aallllaa RRAAII ,, mmii ssoonnoo ttrroovvaattaa

aadd uunn bbiivviioo:: aannddaarree aallllaa ssccuuoollaa ddii

ggiioorrnnaalliissmmoo ooppppuurree ppeerrsseegguuiirree aanncchhee

uunn’’ aallttrraa mmiiaa ggrraannddee ppaassssiioonnee,, qquueellllaa ppeerr

ii ll pprrooggeettttoo dd’’ iinntteeggrraazziioonnee eeuurrooppeeoo..

HHoo aavvuuttoo llaa ffoorrttuunnaa ddii eennttrraarree nneell

CCoolllleeggiioo dd’’EEuurrooppaa ddii BBrruuggeess,, ddoovvee ssii

iinnttrraapprreennddee uunn mmaasstteerr ddii uunn aannnnoo cchhee èè

ttrraa ii ppiiùù vvaalliiddii ppeerr cchhii ddeessiiddeerraa uunnaa

ccaarrrriieerraa nneellllee iissttiittuuzziioonnii ccoommuunniittaarriiee oo

ccoommuunnqquuee ooccccuuppaarrssii ddii UUEE.. IInnffaattttii mmoollttii

ddeeii ffuunnzziioonnaarrii eeuurrooppeeii eessccoonnoo ddaa llìì .. II ll

mmaasstteerr èè bbiill iinngguuee,, iinn iinngglleessee ee ffrraanncceessee,,
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ee ppeerr ll ’’ aammmmiissssiioonnee rriicchhiieeddee ssiiaa vvoottii

mmoollttoo aallttii ssiiaa aavveerr ssuuppeerraattoo uunnaa

sseelleezziioonnee ddeell pprroopprriioo MMiinniisstteerroo ddeeggllii

EEsstteerrii ,, ii ll qquuaallee iinn II ttaalliiaa ccoopprree ppaarrttee ddeellllaa

bboorrssaa ddii ssttuuddiioo ((mmeennttrree aallttrrii ppaaeessii ssii

ffaannnnoo ccaarriiccoo ddeellll ’’ iinntteerroo ccoossttoo)) ..

QQuueessttaa eessppeerriieennzzaa mmii hhaa aaiiuuttaattoo mmoollttoo,,

ppeerrcchhéé ooggggiiggiioorrnnoo nneell mmoonnddoo ddeell

ggiioorrnnaalliissmmoo aa ffrroonnttee ddii uunnaa ssccaarrssaa

ddoommaannddaa ssii hhaa uunn’’ooffffeerrttaa ssppeessssoo ttuuttttaa

ddeelllloo sstteessssoo ttiippoo ((mmoollttii ssttuuddiiaannoo LLeetttteerree

oo SScciieennzzee ddeellllaa CCoommuunniiccaazziioonnee ppeerr ppooii

eennttrraarree aallllaa SSccuuoollaa ddii ggiioorrnnaalliissmmoo,,

ooppppuurree ddiirreettttaammeennttee ssii llaauurreeaannoo iinn

GGiioorrnnaalliissmmoo,, ootttteenneennddoo iill tteesssseerriinnoo

ddeellll ’’OOrrddiinnee)) :: èè iinnvveeccee iimmppoorrttaannttee,, ee lloo

ccoonnssiigglliioo,, ssee ssii hhaa llaa ffoorrttuunnaa ddii ssaappeerree

ggiiàà ddaa ggiioovvaannii cchhee ssii vvoorrrràà ffaarree qquueessttoo

mmeessttiieerree,, sscceegglliieerree ii ll pprroopprriioo aammbbiittoo ddii

ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee -- ii ll qquuaallee ppuuòò eesssseerree lloo

ssppoorrtt,, ccoommee ll ’’ eeccoonnoommiiaa,, ee ttaannttii aallttrrii -- ee

ccoossttrruuiirree ssuullllaa bbaassee ddii eessssoo ccoommppeetteennzzee

cchhee aallttrrii nnoonn hhaannnnoo..

QQuueessttaa èè ssttaattoo,, ccoommee ddiicceevvoo,, uunnoo ddeeii

mmiieeii ppuunnttii ddii ffoorrzzaa qquuaannddoo mmii ssoonnoo

aaffffaacccciiaattaa aall mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo,, ccoonn uunnaa

ccoommppeetteennzzaa ee aanncchhee uunn lliivveelllloo

lliinngguuiissttiiccoo ssuuppeerriioorree aadd aallttrrii ,, ggrraazziiee aallllee

qquuaallii aadd aappppeennaa 2255 aannnnii ssoonnoo eennttrraattaa iinn

SSkkyy,, cchhee èè uunn’’ aazziieennddaa aatttteennttaa aaii ggiioovvaannii ,,

mmaa ssoopprraattttuuttttoo aa qquueessttee ccaarraatttteerriissttiicchhee..

IInnffaattttii aa 2299 aannnnii ssoonnoo ssttaattaa iinnvviiaattaa aa ffaarree

llaa ccoorrrriissppoonnddeennttee ddaa BBrruuxxeelllleess -- uunn’’ eettàà

mmoollttoo pprreeccooccee ppeerr ii ll nnoossttrroo ppaaeessee -- ,,

ppooiicchhéé iill mmiioo ddiirreettttoorree ddii aalllloorraa ssaappeevvaa

cchhee aavveevvoo iill ddeessiiddeerriioo,, llaa ““ffaammee”” ((ppeerr

ddiirrllaa ccoommee SStteevvee JJoobbss)) ee ssoopprraattttuuttttoo llaa

pprrooffeessssiioonnaalliittàà ee llaa ccoommppeetteennzzaa

nneecceessssaarriiee ..

CCoommee èè aarrrriivvaattaa aadd ooccccuuppaarrssii ddeeggllii

SSttaattii UUnniittii??

AA 2200 aannnnii aavveevvoo ppaarrtteecciippaattoo

aallll ’’ eessppeerriieennzzaa ddii ssttaaggee nneeggllii UUSSAA,, aa NNeeww

YYoorrkk,, mmaa llii ccoonnoosscceevvoo ggiiàà ddaa ttuurriissttaa ee,, iinn

aaggggiiuunnttaa aa qquueessttoo,, ppaarrttee ddeellllaa mmiiaa

ffaammiigglliiaa ssii ttrroovvaa nneeggllii SSttaatteess ..

IInn II ttaalliiaa llaa ccoorrrriissppoonnddeennzzaa eesstteerraa èè

ssoolliittaammeennttee vviissttaa ccoommee qquuaallccoossaa ddaa ffaarree

sseemmpprree ddaalllloo sstteessssoo ppoossttoo ppeerr ttuuttttaa llaa

vviittaa :: ppeerr mmee qquueessttoo nnoonn èè uunn aapppprroocccciioo

ccoorrrreettttoo,, bbiissooggnneerreebbbbee iinnvveeccee eesssseerree ppiiùù

ssiimmiill ii aaii ddiipplloommaattiiccii ,, ii qquuaallii rreessttaannoo iinn

uunnaa sseeddee ppeerr cciirrccaa qquuaattttrroo aannnnii ,, iinn

mmeeddiiaa,, ppeerr ppooii ccaammbbiiaarree.. QQuueessttoo ppeerrcchhéé

qquuaannddoo ssii ccoopprroonnoo ggllii sstteessssii aarrggoommeennttii

ppeerr lluunnggoo tteemmppoo,, ssii tteennddee aadd

aalllloonnttaannaarrssii ddaaggllii iinntteerreessssii ddii qquueellll ii cchhee

ssii vvaa aadd iinnffoorrmmaarree,, oovvvveerroo ggllii iittaalliiaannii ..

BBrruuxxeelllleess ,, aadd eesseemmppiioo,, èè uunnaa ppiiaazzzzaa

ddoovvee rriimmaanneennddoo ttrrooppppoo aa lluunnggoo -- aa mmiioo

ppaarreerree -- ssii ffiinniissccee ppeerr ppaarrllaarree uunn’’ aallttrraa

lliinngguuaa,, qquueellllaa ddeellllaa ccoossiiddddeettttaa

““BBrruuxxeelllleess BBuubbbbllee”” ,, ddaannddoo ppeerr ssccoonnttaattee

ttaannttee ccoossee ddeeii mmeeccccaanniissmmii eeuurrooppeeii cchhee

iinnvveeccee nnoonn lloo ssoonnoo ppeerr ii cciittttaaddiinnii ddeell

nnoossttrroo PPaaeessee..

QQuuiinnddii ,, ddooppoo sseettttee aannnnii nneellllaa ccaappiittaallee

bbeellggaa,, ddoovvee hhoo aavvuuttoo ll ’’ ooppppoorrttuunniittàà ddii

““ccoopprriirree”” ttaannttee ssttoorriiee iinnccrreeddiibbiill ii ,, qquuaannttee

aallccuunnii ccoolllleegghhii nnoonn aavvrreebbbbeerroo ppoottuuttoo

ffaarree iinn uunnaa vviittaa:: ddaallllaa CCrriissii eeccoonnoommiiccaa

((ppeerr ccuuii èè ssttaattaa ffoonnddaammeennttaallee llaa mmiiaa

pprreeppaarraazziioonnee qquuaannttoo iill mmiioo iinntteerreessssee aa

ccoonnoosscceerree ccoossee nnuuoovvee,, nneecceessssaarriioo aa

ccoommpprreennddeerrllaa ee ssppiieeggaarrllaa --

ffoorrttuunnaattaammeennttee ll ’’ eeccoonnoommiiaa mmii ppiiaaccee

8

Utopia 3 | Gennaio - Febbraio 2021



mmoollttoo)) ,, aaggllii aatttteennttaattii tteerrrroorriissttiiccii iinn

FFrraanncciiaa -- ssuu ccuuii hhoo ssccrriittttoo iill mmiioo pprriimmoo

lliibbrroo ((NNddrr II ll bbuuiioo ssuu PPaarriiggii ,, RRuubbbbeettttiinnoo

eeddiittoorree,, 220011 77))-- ,, ppaassssaannddoo ppeerr llaa

qquueessttiioonnee ddeellll ’’ iimmmmiiggrraazziioonnee,, ffiinnoo ppooii aall

rreeffeerreenndduumm ssuullllaa BBrreexxiitt .. HHoo ppeennssaattoo ddii

aavveerr ppoottuuttoo ffaarree qquuaannttoo ppiiùù eerraa ppoossssiibbiillee

ccoommee ccoorrrriissppoonnddeennttee ppeerr ll ’’UUEE,, ee ffoossssee

tteemmppoo ddii ccaammbbiiaarree,, mmeetttteerrssii aall llaa pprroovvaa

aanncchhee ffuuoorrii ddaa uunnaa ““ccoommffoorrtt zzoonnee””

aaccqquuiissiittaa..

SSii èè aappeerrttaa aalllloorraa llaa ppoossssiibbiill iittàà ddii

ssppoossttaarrmmii aallllaa sseeddee ddii NNeeww YYoorrkk ee ll ’’ aallttrroo

mmiioo ddiirreettttoorree ddii aalllloorraa nnoonn hhaa aavvuuttoo

dduubbbbii ssuull mmaannddaarrmmii nneeggllii UUSSAA..

II ll ccaassoo hhaa vvoolluuttoo cchhee qquuaannddoo ssoonnoo

aarrrriivvaattaa ssii eerraa nneell ppeerriiooddoo ddeellllee

ccoonnvveennttiioonn ddeell 220011 66,, ccuuii èè sseegguuiittaa llaa

ccaammppaaggnnaa eelleettttoorraallee ee ppooii llee eelleezziioonnii

ccoonn llaa vviittttoorriiaa ddii DDoonnaalldd TTrruummpp -- cchhee hhaa

qquuiinnddii ppoorrttaattoo aa qquuaattttrroo aannnnii ddii

pprreessiiddeennzzaa aallttrreettttaannttoo iinnccrreeddiibbiill ii ddaa

sseegguuiirree..

CCoonn qquuaallee ssppiirriittoo ee qquuaallii aassppeettttaattiivvee

èè ggiiuunnttaa nneeggllii SSttaatteess ee qquuaallee èè ssttaattoo iill

ssuuoo pprriimmoo iimmppaattttoo??

PPeerr iinntteerreessssee pprrooffeessssiioonnaallee,, aavveevvoo ggiiàà

sseegguuiittoo llaa pprreessiiddeennzzaa ddii BBaarraacckk OObbaammaa,,

mmaa nnoonn ccoonn ccoossìì ggrraannddee aatttteennzziioonnee

ccoommee aavvrreeii ffaattttoo ddaa ccoorrrriissppoonnddeennttee..

NNeell 220011 66,, aappppeennaa aarrrriivvaattaa,, mmii ssoonnoo

ooccccuuppaattaa ddeellllaa ccaammppaaggnnaa eelleettttoorraallee ddii

HHiill llaarryy CClliinnttoonn ((llaa mmiiaa ccoolllleeggaa ffeeccee lloo

sstteessssoo ppeerr DDoonnaalldd TTrruummpp)) ,, ee ggiiàà ffaacceennddoo

cciiòò -- ccoommee rraaccccoonnttoo nneell ll iibbrroo ((NNddRR,,

RRiinnaasscciittaa aammeerriiccaannaa,, SSEEMM,, 22002211 ))-- aavveevvoo

ll ’’ iimmpprreessssiioonnee cchhee llaa ssuuaa vviittttoorriiaa nnoonn

ffoossssee ccoossìì cceerrttaa ccoommee vveenniivvaa rraaccccoonnttaattaa,,

mmaa aannccoorraa ppeennssaavvoo ddii nnoonn ccoonnoosscceerree aa

ssuuffffiicciieennzzaa ggllii UUSSAA ppeerr ffaarree pprreevviissiioonnii ..

DDooppoo llaa vviittttoorriiaa ddeell ccaannddiiddaattoo

rreeppuubbbblliiccaannoo,, aabbbbiiaammoo ccaappiittoo -- ccoommee hhoo

ddeettttoo aaii ccoolllleegghhii iinn II ttaalliiaa -- cchhee nnoonn

aavvrreemmmmoo ppoottuuttoo sseegguuiirree llaa ssuuaa

pprreessiiddeennzzaa rreessttaannddoo aa NNeeww YYoorrkk ((ddoovvee

ssii ttrroovvaa llaa sseeddee aammeerriiccaannaa ddii SSkkyy)) ,,

ppeerrcchhéé nnoonn ssii ppuuòò rraaccccoonnttaarree ll ’’AAmmeerriiccaa

ddii TTrruummpp rriimmaanneennddoo ccoonnffiinnaattii -- nneell mmiioo

mmeessttiieerree èè nneecceessssaarriioo,, ccoommee ggiiàà ddiicceevvoo

pprriimmaa,, ccoonnoosscceerree ppeerr ppootteerr ssppiieeggaarree..

MMii ssoonnoo aalllloorraa iimmbbaarrccaattaa iinn uunnaa

ccoorrrriissppoonnddeennzzaa iittiinneerraannttee,, ppiieennaa ddii

vviiaaggggii aanncchhee iinn ppoossttii cchhee nnoonn ccoonnoosscceevvoo..

PPeerr mmee,, ccoommee ppeerr mmoollttii eeuurrooppeeii ,, ggll ii UUSSAA

ppiiùù cchhee uunn ppaaeessee eerraannoo uunn’’ iiddeeaa,, ssiiaa ddaall

ppuunnttoo ddii vviissttaa ddeell pprrooggrreessssoo ssiiaa ccoommee

iissppiirraazziioonnee ccuullttuurraallee :: nnooii ttuuttttii ,, iinn

ppaarrttiiccoollaarree iinn II ttaalliiaa,, ccrreesscciiaammoo ccoonn ii

ffii llmm,, llee sseerriiee ttvv aammeerriiccaannee,, ee aabbbbiiaammoo

qquuiinnddii uunnaa cceerrttaa vviissiioonnee ddeeggllii SSttaatteess ..

PPeerròò qquuaannddoo ssii aarrrriivvaa llìì ee ssii iinniizziiaa aa

ggiirraarree ppeerr lluuoogghhii mmeennoo nnoottii ,, ssii ssccoopprree

ttuuttttoo uunn aallttrroo ppaaeessee,, rraaccccoonnttaattoo ppiiùù nneeii

ll iibbrrii cchhee nneeii ffii llmm.. UUnn’’ooppeerraa cchhee hhoo lleettttoo --

ddaa ccuuii èè ssttaattoo ttrraattttoo uunn ffiillmm ddaa ppooccoo

uusscciittoo ssuu NNeettflfliixx,, nnoonn aallll ’’ aalltteezzzzaa ppeerròò

ddeell ll iibbrroo -- ee cchhee mmii hhaa aappeerrttoo ggllii oocccchhii èè

““EElleeggiiaa AAmmeerriiccaannaa”” ddii JJ .. DD VVaannccee,, uunn

tteessttoo aauuttoobbiiooggrraaffiiccoo iill qquuaallee rraaccccoonnttaa

ll ’’ iinnffaannzziiaa ddeellll ’’ aauuttoorree,, ssuuii mmoonnttii

AAppppaallaacchhii ,, vviissssuuttaa ddaa ““hhiill ll iibbiill llyy”” ,, oovvvveerroo

ffaacceennttee ppaarrttee ddeeii bbiiaanncchhii ppoovveerrii ddeeggllii

ssttaattii ooppeerraaii ee mmiinneerraarrii ..

IInn qquueeii lluuoogghhii ssii ssccoopprree uunn mmoonnddoo

ddiiffffeerreennttee :: aarrrreettrraattoo,, vviittttiimmaa ddii uunn
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ddiissaaggiioo cchhee lloo sstteessssoo OObbaammaa nnoonn èè

rriiuusscciittoo aa ccaappiirree eedd iinntteerrcceettttaarree,, ccoommee

iinnvveeccee hhaa ffaattttoo ppooii TTrruummpp,, ootttteenneennddoo

ccoossìì llaa vviittttoorriiaa aallllee eelleezziioonnii ddeell 220011 66..

IInn qquueessttii aannnnii hhaa iinnccoonnttrraattoo ddiivveerrssee

ffaaccccee ddeellll’’AAmmeerriiccaa,, ccoommee rraaccccoonnttaa

nneell ssuuoo lliibbrroo.. QQuuaallii ll’’hhaannnnoo ccoollppiittaa ddii

ppiiùù??

LLaa bbeelllleezzzzaa ddeellll ’’AAmmeerriiccaa èè cchhee ssii ttrraattttaa

ddii uunnaa tteerrrraa ddii eecccceessssii -- iinn sseennssoo ppoossiittiivvoo

ee nneeggaattiivvoo..

PPeerr eesseemmppiioo,, ccoommee ssii lleeggggee iinn RRiinnaasscciittaa

aammeerriiccaannaa,, uunnoo ddeeii mmiieeii ppoossttii pprreeffeerriittii

nneeggllii SSttaattii UUnniittii ((ddooppoo NNeeww YYoorrkk)) èè SSaann

FFrraanncciissccoo,, uunn ppiiccccoolloo ppeezzzzoo ddii mmoonnddoo

ddoovvee ssii sseennttee vveerraammeennttee uunnaa ggrraannddee

eenneerrggiiaa cchhee ssppiinnggee aallll ’’ iinnnnoovvaazziioonnee.. SSii

iinnccoonnttrraa qquueellll ’’AAmmeerriiccaa ppiioonniieerriissttiiccaa cchhee

ffaa ppaarrttee ppaarrttee ddeellll ’’ iimmmmaaggiinnaarriioo ddii mmoollttii

ddii nnooii eeuurrooppeeii ,, cchhee aannccoorraa eessiissttee .. UUnnaa

ppaarrttiiccoollaarriittàà ddeellllaa SSiill iiccoonn VVaalllleeyy cchhee

rriiccoorrddoo èè iill sseennttiirrssii rriivvoollggeerree ccoommee

pprriimmee ddoommaannddee,, qquuaannddoo ssii iinnccoonnttrraa

qquuaallccuunnoo:: ««DDii ccoossaa ttii ssttaaii ooccccuuppaannddoo?? »»

ee ««HHaaii bbiissooggnnoo dd’’ aaiiuuttoo?? »» ,, aa

tteessttiimmoonniiaannzzaa ddeellllaa mmeennttaalliittàà ppeerr ccuuii

dduuee tteessttee ssoonnoo mmeegglliioo ddii uunnaa,, ee aanncchhee uunn

rraaggaazzzzoo iinnccoonnttrraattoo ppeerr ccaassoo iinn uunn bbaarr

ppoottrreebbbbee ddiivveennttaarree ii ll nnuuoovvoo SStteevvee JJoobbss,,

ee ttiirraarr ffuuoorrii uunnaa nnuuoovvaa iiddeeaa ggeenniiaallee cchhee

ccaammbbiiaa ii ll mmoonnddoo..

DDaa qquueessttoo ppuunnttoo ddii vviissttaa,, eessiissttee aannccoorraa

uunn’’ eenneerrggiiaa ddaa aavvaanngguuaarrddiiaa,, ddaa

pprrooggrreessssoo iinn aallccuunnee ppaarrttii ddeeggllii UUSSAA..

PPeerròò nneell mmiioo lliibbrroo ddeeddiiccoo mmoollttoo ssppaazziioo

aadd uunn’’ aallttrraa AAmmeerriiccaa,, ddoovvee TTrruummpp hhaa

ootttteennuuttoo mmoollttii ccoonnsseennssii nneell 220011 66,, cchhee

pprriimmaa ddii aannddaarree aa ccoonnoosscceerree nnoonn mmii

iimmmmaaggiinnaavvoo..

HHoo vviissttoo lliivveellll ii ddii ppoovveerrttàà nneeggllii SSttaattii

UUnniittii ccoommee mmaaii aavveevvoo iinnccoonnttrraattoo iinn

nneessssuunn aallttrroo ppaaeessee oocccciiddeennttaallee,, ppeerrcchhéé

ppeerr vviiaa ddeellllaa pprroobblleemmaattiiccaa

ddeellll ’’ aassssiisstteennzzaa ssaanniittaarriiaa ssii ttrraattttaa ddii

uunn’’ iinnddiiggeennzzaa cchhee ttooccccaa ii ccoorrppii -- ccoossaa cchhee

nnoonn ssiiaammoo ssoolliittaammeennttee aabbiittuuaattii aa vveeddeerree

iinn EEuurrooppaa,, ddoovvee aanncchhee cchhii èè iinn mmaaggggiioorrii

ddiiffffiiccoollttàà ppuuòò aavveerree aacccceessssoo aallllee ccuurree aa

lliivveelllloo ppuubbbblliiccoo,, ccoommee iinnvveeccee llìì nnoonn

ssuucccceeddee.. PPeerrssoonnee cchhee ppuurr ppoosssseeddeennddoo

aabbiittaazziioonnii ,, oo ssoolloo rroouulloottttee oo

pprreeffaabbbbrriiccaattii ,, mmoossttrraannoo ccoorrppii ssffaattttii ,,

aanncchhee aa ccaauussaa ddeellll ’’ aall iimmeennttaazziioonnee:: iinn

II ttaalliiaa,, aanncchhee nneellllee rreeggiioonnii ppiiùù ppoovveerree,,

qquueellllee ddeell SSuudd ((aanncchhee ssee nnaattaa aa RRoommaa,,

ssoonnoo mmeezzzzaa ccaallaabbrreessee ee mmeezzzzaa ttrreennttiinnaa,,

qquuiinnddii ppaarrlloo ccoonn ccooggnniizziioonnee ddii ccaauussaa)) llaa

ddiieettaa ddii bbaassee èè qquueellllaa mmeeddiitteerrrraanneeaa,, cchhee

ccoonnttiieennee ttaannttaa ffrruuttttaa ee vveerrdduurraa;; mmeennttrree

nneell SSuudd ddeeggllii UUSSAA,, oo ssoopprraattttuuttttoo nneellllaa

ccoossiiddddeettttaa ““RRuusstt BBeelltt”” ,, llaa ““cciinnttuurraa ddeellllaa

rruuggggiinnee”” (( ii tteerrrriittoorrii ttrraa ggllii AAppppaallaacchhii

sseetttteennttrriioonnaallii ee ii GGrraannddii LLaagghhii ,, aafffflliittttii

ddaa iimmppoovveerriimmeennttoo ee ssppooppoollaammeennttoo iinn

sseegguuiittoo aallllaa ccrriissii ddeellll ’’ iinndduussttrriiaa ppeessaannttee,,

nnddrr.. )) ppeerr cchhiilloommeettrrii nnoonn ssii iinnccoonnttrraa

qquuaallccuunnoo cchhee llee vveennddaa,, ee qquuaannddoo ssii ttrroovvaa

ssoonnoo mmoollttoo ccaarree.. QQuueessttoo ccaammbbiiaa

ccoommpplleettaammeennttee llaa lloorroo ddiieettaa,, ccoommppoossttaa

pprriinncciippaallmmeennttee ddaa cciibboo iinn ssccaattoollaa ((aadd

eesseemmppiioo ggrraannddii qquuaannttiittàà ddii ccaarrnnee

ssuurrggeellaattaa)) ,, ee ffaa ssìì ,, ccoommee ddeettttoo,, cchhee llaa

ppoovveerrttàà ssiiaa eevviiddeennttee aanncchhee ssuull ffiissiiccoo

ddeellllee ppeerrssoonnee,, ssuu ccuuii iimmppaattttaannoo aanncchhee ii

ffeennoommeennii ddii ddiippeennddeennzzaa,, sseemmpprree ppiiùù

ddiiffffuussii ..

10

Utopia 3 | Gennaio - Febbraio 2021



CCoommee ppaasssseerràà aallllaa ssttoorriiaa iill 22002200??

DDiippeennddee ddaa cchhee ppaarrttee ddeell mmoonnddoo ssii

oosssseerrvvaa.. SSiiccuurraammeennttee ccoommee uunn aannnnoo ddii

ggrraannddii ssffiiddee cchhee hhaannnnoo mmeessssoo aallllaa pprroovvaa

ll ’’uummaanniittàà,, nneell sseennssoo ddii qquueelllloo cchhee vvuuooll

ddiirree ““eesssseerree uummaannii”” .. CCrreeddoo cchhee ssiiaa ssttaattoo

uunn aannnnoo mmoollttoo rriivveellaattoorree,, ppeerrcchhéé ddii

ffrroonnttee aa uunn'' eemmeerrggeennzzaa,, uunnaa ttrraaggeeddiiaa

ccoommee qquueellllaa ddeellllaa ppaannddeemmiiaa,, llaa vveerraa

aanniimmaa ddeellllee ppeerrssoonnee tteennddee aa

mmaanniiffeessttaarrssii ,, rreennddeennddoo ppoossssiibbiillee

ll ’’ iinnddiivviidduuaazziioonnee ddeellllee ppeerrssoonnee ““ddii bbuuoonnaa

vvoolloonnttàà”” ddaa cchhii iinnvveeccee nnoonn lloo èè;; qquueessttoo èè

ll ’’ iinnsseeggnnaammeennttoo cchhee iioo ttrraarrrròò ddaall 22002200,,

cchhee mmii hhaa aappeerrttoo ggllii oocccchhii ssuu ttaannttee

rreeaallttàà,, mmiisseerriiee ee rriicccchheezzzzee uummaannee..

QQuuaall èè ll’’eerreeddiittàà ddii TTrruummpp??

DDiippeennddee ddaaii ppuunnttii ddii vviissttaa.. IInn ppoolliittiiccaa

eesstteerraa ppeennssoo aabbbbiiaa llaasscciiaattoo llaa ssuuaa

iimmpprroonnttaa ppiiùù ppoossiittiivvaa,, ssii ppeennssii aaggllii

aaccccoorrddii ddii AAbbrraammoo,, cchhee hhaannnnoo ppoorrttaattoo aa

ssttiippuullaarree uunnaa ppaaccee ttrraa IIssrraaeellee ee uunnaa sseerriiee

ddii PPaaeessii AArraabbii ,, ssii ppeennssii aanncchhee aaii rraappppoorrttii

ccoonn llaa CCiinnaa,, ii qquuaallii nnoonn vveerrrraannnnoo

ffoorrtteemmeennttee ccaammbbiiaattii

ddaallll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee BBiiddeenn,, cchhee ssii

mmaanntteerrrràà ssuullllaa sstteessssaa lliinneeaa.. EE’’ ssttaattoo

iinnffaattttii ii ll pprriimmoo aadd aallzzaarree llaa vvooccee ccoonnttrroo

ddeetteerrmmiinnaattee pprraattiicchhee cchhee nneecceessssiittaavvaannoo

ddii eesssseerree ccoonnttrraassttaattee .. HHoo llaa nneettttaa

iimmpprreessssiioonnee cchhee ii ffaattttii aaccccaadduuttii iinn

sseegguuiittoo aallllee eelleezziioonnii ,, ccoommpprreessii ggllii eevveennttii

ddeell sseeii ggeennnnaaiioo 22002211 ((NNddRR ll ’’ aassssaallttoo aall

CCaammppiiddoogglliioo aa WWaasshhiinnggttoonn)) aabbbbiiaannoo

aannnnuullllaattoo llaa ssuuaa eerreeddiittàà,, llaa ssuuaa ““ lleeggaaccyy”” ,,

ppeerrcchhéé ssoonnoo ffaattttii aallttaammeennttee ppeerriiccoolloossii ee

ddeevvaassttaannttii ppeerr llaa bbaassee ddeellllaa ddeemmooccrraazziiaa

aammeerriiccaannaa.. NNoonn aavveerr mmaaii aacccceettttaattoo llaa

ssccoonnffiittttaa,, aavveerr iinnssiinnuuaattoo iill dduubbbbiioo iinn

mmeettàà ddeeggllii aammeerriiccaannii ssuullllaa vveerriiddiicciittàà ddeeii

pprroocceessssii eelleettttoorraallii ,, aavveerr iinncciittaattoo llaa ffoollllaa,,

cchhiiaammaannddoollaa aa rriinnccoorrrreerree mmeemmbbrrii ddeell

ssuuoo sstteessssoo ppaarrttiittoo.. QQuueessttaa ppaarraabboollaa

ffiinnaallee rraapppprreesseenntteerràà llaa ssuuaa eerreeddiittàà,, cchhee

nnaassccoonnddee qquuaallssiiaassii aazziioonnee ppeerr llaa qquuaallee

uunn eelleettttoorree ssii ssaarreebbbbee ppoottuuttoo sseennttiirree

ffiieerroo ddeellllaa ssuuaa sscceellttaa.. IInn rreeaallttàà mmoollttii ddeeii

ssuuooii rriissuullttaattii vvaannttaattii iinn eeccoonnoommiiaa ee ssuull

ffrroonnttee ddeellll ’’ ooccccuuppaazziioonnee nnoonn ssoonnoo ccoossìì

iinnccrreeddiibbiill ii ccoommee lluuii rraaccccoonnttaavvaa aanncchhee

pprriimmaa ddeellllaa ppaannddeemmiiaa.. HHaa mmaanntteennuuttoo llaa

pprroommeessssaa ssuullllaa ddiimmiinnuuzziioonnee

ddeellll ’’ iimmmmiiggrraazziioonnee,, mmaa nnoonn qquueellllaa ddeell

mmuurroo.. IInn tteemmaa aammbbiieennttaallee hhaa ppoorrttaattoo aa

rriissuullttaattii ppoossiittiivvii ssoolloo ppeerr cchhii ppeennssaa cchhee ii

ccaammbbiiaammeennttii ccll iimmaattiiccii nnoonn ssiiaannoo ddoovvuuttii

aall ll ’’ uuoommoo ee cchhee llee rreeggoollaammeennttaazziioonnii ssuull

ccll iimmaa rraapppprreesseennttiinnoo ssoolloo uunnaa ssppeessaa

aaggggiiuunnttiivvaa..

IInn cchhee ddiirreezziioonnee ssttaa aannddaannddoo llaa

nnuuoovvaa pprreessiiddeennzzaa ee qquuaallii ssoonnoo llee

pprriioorriittàà ppeerr ii pprriimmii ffaammoossii cceennttoo

ggiioorrnnii??

SSttaa aannddaannddoo iinn uunnaa ddiirreezziioonnee

ccoommpplleettaammeennttee ooppppoossttaa rriissppeettttoo aa

qquueellllaa ddii TTrruummpp.. UUnnoo ddeeii ffaattttoorrii

mmaaggggiioorrii cchhee sseeccoonnddoo mmee hhaa ppoorrttaattoo aallllaa

ssccoonnffiittttaa ddeellll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee

pprreecceeddeennttee èè rraapppprreesseennttaattoo ddaallllaa

iinnaabbiill iittàà nneell ggeessttiirree llaa ppaannddeemmiiaa ee ddaall

nnoonn aavveerr ssaappuuttoo mmoossttrraarree eemmppaattiiaa nneeii

ccoonnffrroonnttii ddii uunn pprroobblleemmaa ddiirriimmeennttee

aanncchhee nneeii ccoonnffrroonnttii ddii bbuuoonnaa ppaarrttee

ddeellll ’’ eelleettttoorraattoo ddii TTrruummpp.. SSuu qquueessttoo

BBiiddeenn hhaa sseemmpprree mmoossttrraattoo ddii vvoolleerr ddaarree
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ggrraannddee ddiissccoonnttiinnuuiittàà,, ssaappppiiaammoo ddeellllaa

ssuuaa pprroommeessssaa ddii ssoommmmiinniissttrraarree cceennttoo

mmiill iioonnii ddii vvaacccciinnii nneeii pprriimmii cceennttoo ggiioorrnnii ,,

sseeppppuurree iinn AAmmeerriiccaa ssttiiaa aavvvveenneennddoo

ccoommee iinn EEuurrooppaa uunn rraalllleennttaammeennttoo

nneellll ’’ aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo ddeeggllii sstteessssii .. CCii

ssoonnoo ssttaattee ggiioorrnnaattee ddeellllaa nnuuoovvaa

aammmmiinniissttrraazziioonnee dduurraannttee llaa qquuaallee ssoonnoo

ssttaattii ssoommmmiinniissttrraattee aanncchhee uunn mmiill iioonnee ddii

ddoossii .. DDeevvee aanncchhee ppoorrttaarree aa ccaassaa iill

ppaacccchheettttoo eeccoonnoommiiccoo ddaa qquuaassii dduueemmiillaa

mmiill iiaarrddii ,, ppeerrcchhéé BBiiddeenn ssaa bbeenniissssiimmoo cchhee

oollttrree aallllaa ccrriissii ssaanniittaarriiaa ssii hhaa aanncchhee

qquueellllaa eeccoonnoommiiccoo--ssoocciiaallee cchhee iinnccoommbbee..

TTuuttttoo cciiòò ccoonn uunnaa pprroossppeettttiivvaa ddii llaavvoorroo

cchhee rriissiieeddee ssuu qquueellllaa cchhee lluuii rriittiieennee iill

pprroobblleemmaa pprriinncciippaallee,, oossssiiaa llaa nneecceessssiittàà

ddii uunniirree ii ll PPaaeessee mmaanntteenneennddoo ccaannaallii ddii

ddiiaallooggoo ccoonn ii RReeppuubbbblliiccaannii ,, iinn

ooppppoossiizziioonnee aaii qquuaattttrroo ddiiffffiiccii ll ii aannnnii

ppaassssaattii ccoonn uunn pprreessiiddeennttee cchhee

ssppoonnttaanneeaammeennttee,, aaccccuurraattaammeennttee ee

mmeettooddiiccaammeennttee eevviittaavvaa ddii iinntteerraaggiirree

ccoonn cchhii nnoonn lloo aavveevvaa vvoottaattoo ee cchhee

ppoosssseeddeevvaa ooppiinniioonnii ddiiffffeerreennttii ddaallllee ssuuee..

((NNddRR:: ggllii UUSSAA hhaannnnoo ddaa ppooccoo rraaggggiiuunnttoo ii

110000 mmiill iioonnii ddii ddoossii ssoommmmiinniissttrraattee,, ccoonn

cciirrccaa 4400 ggiioorrnnii ddii aannttiicciippoo rriissppeettttoo

aallll ’’ oobbiieettttiivvoo ddii BBiiddeenn,, ee ll ’’AAmmeerriiccaann

RReessccuuee PPllaann -- sseeppppuurr ccoonn llaa rriidduuzziioonnee oo

llaa rriimmoozziioonnee ddii aallccuunnee mmiissuurree -- hhaa

ssuuppeerraattoo iill vvoottoo ppaarrllaammeennttaarree.. AAll

mmoommeennttoo ddeellll ’’ iinntteerrvviissttaa aannccoorraa cciiòò nnoonn

eerraa ssuucccceessssoo.. ))

IIll tteemmaa ddii qquueessttoo nnuummeerroo ssoonnoo ii

ssoocciiaall;; ccoossaa ppeennssaa rriigguuaarrddoo aall bbaann ddii

DDoonnaalldd TTrruummpp ddaallllee pprriinncciippaallii

ppiiaattttaaffoorrmmee??

PPeerrssoonnaallmmeennttee ppeennssoo ssiiaa aarrrriivvaattoo

ttaarrddiivvaammeennttee,, ii ssoocciiaall ee llee vvaarriiee

ppiiaattttaaffoorrmmee nnee hhaannnnoo aapppprrooffiittttaattoo ffiinnoo

aallll ’’ uullttiimmoo iinn ffaavvoorree ddeeii lloorroo gguuaaddaaggnnii ,,

aanncchhee qquuaannddoo ccoommuunniiccaavvaa mmeessssaaggggii

ccoonnttrraarrii aall llee ll iinneeee gguuiiddaa ddeellllaa

ppiiaattttaaffoorrmmaa.. QQuueessttoo ddoovvrreebbbbee aapprriirree uunn

ggrraannddee ddiibbaattttiittoo nneellllaa ssoocciieettàà ee

ssoopprraattttuuttttoo ttrraa vvooii ggiioovvaannii ssuull ffaattttoo cchhee

ssiiaannoo ii ccaappii ddii aallccuunnee aazziieennddee pprriivvaattee aa

ddeecciiddeerree ccoommee,, qquuaannddoo ee ppeerrcchhéé

cceennssuurraarree uunn uutteennttee.. PPrreeffeerriirreeii cchhee lloo

SSttaattoo ppootteessssee eesssseerree iinn ggrraaddoo ddii

rreeggoollaammeennttaarree cciiòò,, ccoommee aanncchhee vvoorrrreeii

cchhee ii ssoocciiaall ssmmeetttteesssseerroo ddii nneeggaarree ddii

eesssseerree ppiiaattttaaffoorrmmee ddii ccoonntteennuuttii ,, ppeerrcchhéé

nnooii mmeeddiiaa ttrraaddiizziioonnaallii ,, cchhee iinnvveeccee ssiiaammoo

rreessppoonnssaabbiill ii ppeerr ii ccoonntteennuuttii ddaa nnooii

pprrooddoottttii ,, aabbbbiiaammoo ddeellllee rreeggoollee ddaa

rriissppeettttaarree.. II ll bbaann ddii TTrruummpp hhaa ffaattttoo

vveenniirree aallllaa lluuccee qquueessttaa ccoonnttrraaddddiizziioonnee::

llee ppiiaattttaaffoorrmmee cchhee ssii ooppppoonnggoonnoo

aallll ’’ eesssseerree lliimmiittaattee ddaallllee lleeggggii cchhee

rreeggoollaannoo ii mmeeddiiaa ttrraaddiizziioonnaallii .. II ll mmiioo

aauussppiicciioo èè cchhee ll ’’ ooppiinniioonnee ppuubbbblliiccaa ccoonn iill

tteemmppoo ppoossssaa

ccoonnttiinnuuaarree aa ooppppoorrssii

ffiinncchhéé llaa

rreeggoollaammeennttaazziioonnee nnoonn

ssiiaa ppiiùù iinn mmaannoo aa MMaarrkk

ZZuucckkeerrbbeerrgg,, JJaacckk

DDoorrsseeyy oo iill CCEEOO ddii

AAppppllee ..
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II SSOOCCIIAALL

AAbbbbiiaammoo cchhiieessttoo aaggllii ssttuuddeennttii nneellllaa

nnoossttrraa ssccuuoollaa ddii rriissppoonnddeerree ssoottttoo

ffoorrmmaa aannoonniimmaa aadd aallccuunnee ddoommaannddee

rriigguuaarrddoo ll’’uussoo ddeeii ssoocciiaall ppeerrcchhéé

rriitteenniiaammoo iinntteerreessssaannttee aavveerree uunn

ccoonnffrroonnttoo..

LLaa pprriimmaa ddoommaannddaa cchhee aabbbbiiaammoo ppoossttoo

aaggllii aalllliieevvii èè ssee rriitteenneesssseerroo ddii aavveerree uunn

bbuuoonn rraappppoorrttoo ccoonn ii ssoocciiaall ee ddii

ssppiieeggaarree iill mmoottiivvoo ddeellllaa lloorroo rriissppoossttaa..

ÈÈ ssaallttaattoo ffuuoorrii cchhee llaa mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeellllee

ppeerrssoonnee rriittiieennee cchhee ii ssoocciiaall aaiiuuttiinnoo ii

rraappppoorrttii ssoocciiaallii ee cchhee ppeerr llaa

ccoommuunniiccaazziioonnee ssiiaammoo qquuaassii

iinnddiissppeennssaabbiill ii ;; ttuuttttaavviiaa nnaassccoonnddoonnoo uunn

llaattoo ““ ttoossssiiccoo”” ppooiicchhéé ssppeessssoo llee ppeerrssoonnee

nnee aabbuussaannoo..

NNeellllaa sseeccoonnddaa ddoommaannddaa cchhee aabbbbiiaammoo

ppoossttoo aabbbbiiaammoo cchhiieessttoo ccoommee mmaaii

aavveesssseerroo iinniizziiaattoo aa uussaarree ii ssoocciiaall ee llee

pprriinncciippaallii mmoottiivvaazziioonnii..

MMoollttii ssttuuddeennttii hhaannnnoo aaffffeerrmmaattoo ddii aavveerr

iinniizziiaattoo ppeerrcchhèè ttuuttttii ll ii aavveevvaannoo ee nnoonn

vvoolleevvaannoo sseennttiirrssii ttaagglliiaattii ffuuoorrii ::

ssuucccceessssiivvaammeennttee hhaannnnoo ccoonnttiinnuuaattoo aadd

uussaarrll ii ssiiaa ppeerr ccoommuunniiccaarree ccoonn ii pprroopprrii

aammiiccii ssiiaa ppeerr rriimmaanneerree iinnffoorrmmaattii

rriigguuaarrddoo llee lloorroo ppaassssiioonnii ccoommee ssppoorrtt oo

mmuussiiccaa..

LLaa tteerrzzaa ddoommaannddaa rriigguuaarrddaavvaa llee oorree

ttrraassccoorrssee ggiioorrnnaallmmeennttee ssuuii ssoocciiaall ee iill

2255%% ddeeii ppaarrtteecciippaannttii aall

ssoonnddaaggggiioo,,oovvvveerroo llaa mmaaggggiioorraannzzaa,, hhaa

ddeettttoo ddii iimmppiieeggaarree cciirrccaa 66 oorree aall

ggiioorrnnoo iinn qquueessttaa pprraattiiccaa..

SSOONNDDAAGGGGIIOO

LL''iimmppaattttoo ddeeii ssoocciiaall

SStteeffaann DDaavviidd PPooppaa IIAA,,

JJeennnnyy LLiiaann ee LLuucciiaa SSccaarrddoovvii IIHH
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NNeellllaa qquuaarrttaa ddoommaannddaa ddeell mmoodduulloo

aabbbbiiaammoo ddoommaannddaattoo aaii rraaggaazzzzii ssee

ppeennssaannoo cchhee ii ssoocciiaall ffaavvoorriissccaannoo oo

ppeeggggiioorriinnoo llee rreellaazziioonnii ttrraa ppeerrssoonnee ee

ddii iinnddiiccaarrnnee iill mmoottiivvoo..

MMoollttii rriitteennggoonnoo cchhee ssee uussaattii

ccoorrrreettttaammeennttee ppoossssaannoo aaiiuuttaarree

ffoorrtteemmeennttee aa rriimmaanneerree iinn ccoonnttaattttoo ccoonn

ppeerrssoonnee lloonnttaannee,, cchhee ssoopprraattttuuttttoo iinn

tteemmppoo ddii CCoovviidd nnoonn èè ppoossssiibbiillee

iinnccoonnttrraarree ee ppeerr llee ppeerrssoonnee ttiimmiiddee aadd

aapprriirrssii ..

CCiioonnoonnoossttaannttee ssii ccrreeaannoo ddeellllee rreellaazziioonnii

ffaallssee ee ssuuppeerrffiicciiaallii aa ccaauussaa ddeellllaa

ccoonnvviinnzziioonnee cchhee llaa vviittaa rreeaallee ee qquueellllaa

oonnlliinnee ssiiaannoo ssiimmiill ii ..

QQuueessttoo ttiippoo ddii rraappppoorrttii ssppeessssoo ppoorrttaa aa

ddeelluussiioonnii ..

LLaa qquuiinnttaa ddoommaannddaa èè ffoorrtteemmeennttee

lleeggaattaa aallllaa qquuaarrttaa ppooiicchhéé cchhiieeddee ssee ii

ssoocciiaall iinnfflluuiissccoonnoo ppoossiittiivvaammeennttee oo

nneeggaattiivvaammeennttee ssuullllaa vviittaa rreeaallee..

SSeemmpprree ppeerr vviiaa ddeellllaa ppaannddeemmiiaa llaa

mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeeggllii ssttuuddeennttii hhaa

aaffffeerrmmaattoo cchhee ssoonnoo mmoollttoo uuttii ll ii ,, aaiiuuttaannoo

aanncchhee aadd aarrrriicccchhiirrssii ccuullttuurraallmmeennttee ssee

uussaattii nneell mmooddoo ccoorrrreettttoo -- ppeerròò rriittoorrnnaa iill

ddiissccoorrssoo ddeell llaattoo ““ ttoossssiiccoo”” ssiiaa ppeerr ll ’’uussoo

sspprrooppoossiittaattoo ddii qquueessttee ppiiaattttaaffoorrmmee ssiiaa

ppeerrcchhéé ssppeessssoo vviieennee ttrraassmmeessssoo uunnoo "" ssttii llee

ddii vviittaa"" aassttrraattttoo cchhee tteennddee aadd iimmppoorrssii

ccoommee mmooddeelllloo ddii ppeerrffeezziioonnee mmaa cchhee nnoonn

hhaa aallccuunnaa rreellaazziioonnee ooggggeettttiivvaa ccoonn cchhii lloo

eellaabboorraa aattttrraavveerrssoo ii ssoocciiaall ,, iinnffaattttii

nneessssuunnoo ppuuòò ddiirrssii ppeerrffeettttoo.. NNoonnoossttaannttee

ttuuttttii ssiiaannoo ccoonnssaappeevvoollii ddii qquueessttoo,,

ll '' eeffffeettttoo cchhee pprroodduuccee qquueessttoo ttiippoo ddii

aassppiirraazziioonnee aallllaa ppeerrffeezziioonnee èè ssppeessssoo uunn

sseennttiimmeennttoo ddii ffrruussttrraazziioonnee,,

iinnddaagguuaatteezzzzaa..

NNeellllaa sseessttaa ddoommaannddaa vveenniivvaa rriicchhiieessttoo

qquuaallii ssoocciiaall ppoosssseeddeessssee lloo ssttuuddeennttee..

II rriissuullttaattii mmoossttrraannoo cchhee ttuuttttii ii

ppaarrtteecciippaannttii ppoossssiieeddoonnoo WWhhaattssaapppp

mmeennttrree llaa mmaaggggiioorr ppaarrttee hhaa ssccaarriiccaattoo

aanncchhee IInnssttaaggrraamm ee YYoouuTTuubbee..

LLaa sseettttiimmaa ,, iinnvveeccee,, ddoommaannddaavvaa qquuaallii

vveenniisssseerroo uuttiilliizzzzaattii ddii ppiiùù ee ii rriissuullttaattii

ssoonnoo pprreessssoocchhéé iiddeennttiiccii aallllaa ddoommaannddaa

pprreecceeddeennttee..

IInnffaattttii WWhhaattssaapppp rriimmaannee aall pprriimmoo ppoossttoo

sseegguuiittoo ddaa IInnssttaaggrraamm ee YYoouuttuubbee..
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LL’’oottttaavvaa ddoommaannddaa rriigguuaarrddaavvaa llee ffaakkee

nneewwss ee cchhiieeddeevvaa ccoossaa nnee ppeennssaasssseerroo ggllii

ssttuuddeennttii ee ssee ssii ffiiddaasssseerroo ddii qquueelllloo cchhee

lleeggggoonnoo ssuuii ssoocciiaall mmeeddiiaa..

MMoollttii ssttuuddeennttii hhaannnnoo aaffffeerrmmaattoo cchhee llee

ffaakkee nneewwss vveennggoonnoo ddiiffffuussee ppeerr ttrraarrnnee

pprrooffiittttoo ggrraazziiee aallllee vviissuuaalliizzzzaazziioonnii mmaa

ssppeessssoo ppoorrttaannoo aall ddaannnneeggggiiaammeennttoo

ddeellll ’’ iimmmmaaggiinnee ddii qquuaallccuunnoo::    qquuiinnddii

pprroovvooccaannoo aanncchhee mmoollttaa ssooffffeerreennzzaa..

PPoossssoonnoo aanncchhee ffaarree iinn mmooddoo cchhee llee

ppeerrssoonnee nnoonn iinnffoorrmmaattee aaddeegguuaattaammeennttee

vveennggaannoo ffaaccii llmmeennttee iinnggaannnnaattee..

PPrroopprriioo ppeerr eevviittaarree qquueessttee ssiittuuaazziioonnii èè

bbeennee ssaappeerr rriiccoonnoosscceerree llee ffaakkee nneewwss

qquuiinnddii lleeggggeennddoo ssoolloo nnoottiizziiee ssuu ssiittii ee

ffoonnttii aaffffiiddaabbiill ii ..

RREEVVEENNGGEE PPOORRNN EE CCYYBBEERRBBUULLLLIISSMMOO

QQuueessttaa ppaarrttee ddeell ssoonnddaaggggiioo rriigguuaarrddaa

dduuee aarrggoommeennttii mmoollttoo rriiccoorrrreennttii iinn

qquueessttoo ppeerriiooddoo cchhee ssoonnoo rreevveennggee

ppoorrnn ee ccyybbeerrbbuulllliissmmoo..

AAbbbbiiaammoo cchhiieessttoo aaggllii ssttuuddeennttii ddeell

nnoossttrroo iissttiittuuttoo ddii eesspprriimmeerree llee lloorroo

ooppiinniioonnii eedd eevveennttuuaallmmeennttee ddii

ppaarrllaarrccii ddeellllee lloorroo eessppeerriieennzzee..

LLaa pprriimmaa ddoommaannddaa rriigguuaarrddaavvaa iill

rreevveennggee ppoorrnn ee vveenniivvaa rriicchhiieessttoo aaii

rraaggaazzzzii ccoossaa nnee ppeennssaasssseerroo.. LLee rriissppoossttee

ssoonnoo ssttaattee ttuuttttee nneeggaattiivvee:: ““tteerrrriibbiillee ssoottttoo

ooggnnii ppuunnttoo ddii vviissttaa””,, ““uunnaa ddeellllee ccoossee ppiiùù

ccaattttiivvee ddii qquueessttoo ppiiaanneettaa””,, ““uunn rreeaattoo aa ttuuttttii

ggllii eeffffeettttii””,, ““aazziioonnee ddiissgguussttoossaa””,, ““ggrraavvee

pprroobblleemmaa””,, ““nnoonn ddoovvrreebbbbee eessiisstteerree””,,

““ccoommpplleettaammeennttee ssbbaagglliiaattoo”” eecccc.. .. AAllccuunnee

ppeerrssoonnee hhaannnnoo rriissppoossttoo aanncchhee ddiicceennddoo

cchhee ppeerr lloorroo,, ppuurrttrrooppppoo,, èè uunn ffeennoommeennoo

sseemmpprree ppùù iinn eessppaannssiioonnee ee cchhee hhaa lliivveellll ii

ddii uummiill iiaazziioonnee ddiiffffiiccii llmmeennttee

ppaarraaggoonnaabbiill ii aadd aallttrrii rreeaattii ..

LLaa ddoommaannddaa ssuucccceessssiivvaa cchhiieeddeevvaa aaii

rraaggaazzzzii ssee aavveesssseerroo mmaaii ssuubbiittoo

rreevveennggee ppoorrnn ee ffoorrttuunnaattaammeennttee hhaannnnoo

rriissppoossttoo ttuuttttii ddii nnoo,, ttrraannnnee uunnaa

ppeerrssoonnaa cchhee hhaa ssccrriittttoo ddii uunnaa vvoollttaa iinn

ccuuii aavveevvaannoo ffaattttoo ggiirraarree uunnaa ffoottoo ddii uunn

ccoorrppoo nnuuddoo pphhoottoosshhooppppaattoo ssoopprraa llaa

ffaacccciiaa ddii uunnaa ssuuaa aammiiccaa,, ffaacceennddoolloo

sseemmbbrraarree mmoollttoo rreeaalliissttiiccoo..

HHaa iinnffiinnee aaffffeerrmmaattoo cchhee lleeii hhaa ssooffffeerrttoo

mmoollttoo ppeerr qquueessttoo..

LLaa tteerrzzaa ddoommaannddaa eerraa rriiffeerriittaa iinnvveeccee

aall ccyybbeerrbbuulllliissmmoo,, ddoovvee ssii cchhiieeddeevvaa

ll '' ooppiinniioonnee ddeeggllii ssttuuddeennttii .. LLee rriissppoossttee

ssoonnoo ssttaattee ttuuttttee ssiimmiill ii aa qquueellllee ddeellllaa

pprriimmaa ddoommaannddaa:: ““ffaa mmaallee””,, ““uucccciiddee””,, ““nnoonn

ddoovvrreebbbbee eessiisstteerree””,, ““aassssoolluuttaammeennttee

ssbbaagglliiaattoo””,, ““uunn aallttrroo rreeaattoo aa ttuuttttii ggllii

eeffffeettttii””,, ““ccoommpplleettaammeennttee ssbbaagglliiaattoo”” ee

mmoollttii aallttrrii ssiimmiill ii .. QQuueessttoo qquueessiittoo hhaa

rriicceevvuuttoo mmoollttee ppiiùù rriissppoossttee,, ppeerrcchhéé aa

qquuaannttoo ppaarree mmoollttoo ppiiùù ““ddiiffffuussoo”” .. RRiippoorrttoo

qquuii iinn sseegguuiittoo uunnaa ddeellllee rriissppoossttee ddii uunn**

rraaggaazzzz** ::

““IIll ccyybbeerrbbuulllliissmmoo iinn ppoocchhee ppaarroollee,, èè llaa

mmaanniiffeessttaazziioonnee ddii ppeerrssoonnee cchhee,, ssppeessssoo ddaattaa

uunnaa ssiittuuaazziioonnee ddii vviittaa ddiiffffiiccii llee,, uuttii lliizzzzaannoo ii

mmeezzzzii tteeccnnoollooggiiccii ppeerr ddiiffffoonnddeerree ii ll

bbuulllliissmmoo..

IInnvviittoo ttuuttttii aa rriiccoorrddaarree:: qquueessttee ppeerrssoonnee ssii

nnaassccoonnddoonnoo ddiieettrroo aadd uunn mmoonniittoorr ppeerrcchhèè

ssoonnoo ddeebboollii nneell ccaarraatttteerree ee nnoonn ssaannnnoo ccoommee

ccoollppiirree llee vviittttiimmee ((aanncchhee ppeerrcchhéé ssppeessssoo

rriissuullttaannoo eesssseerree mmiinnoorreennnnii nnoonn pprroovvvviissttii
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ddii uunn''aaddeegguuaattaa eedduuccaazziioonnee)).. NNoonn bbiissooggnnaa

ppeerrcciiòò aavveerr aallccuunnaa ppaauurraa ddii qquueessttee ppeerrssoonnee

ee ddiimmoossttrraarrssii ddiissiinntteerreessssaattii::

NNoonn bbiissooggnnaa ccaaddeerree nneell lloorroo ttrraanneelllloo ddii

ffaarrccii aarrrraabbbbiiaarree!!

AAnnzzii,, nneeii ccaassii ppiiùù ggrraavvii,, bbiissooggnnaa

rriiccoonnoosscceerree ddii eesssseerree mmuunniittii ddii uunnaa ppootteennttee

aarrmmaa,, cchhee èè llaa lleeggggee,, ee ddeennuunncciiaarree ssuubbiittoo ii

ffaattttii aaggllii eennttii ccoommppeetteennttii ((ppoolliizziiaa ppoossttaallee))..””

QQuueessttoo èè uunn ccoonnssiigglliioo oovvvviioo mmaa cchhee

ssppeessssoo nnoonn ttuuttttii ccoonnssiiddeerraannoo.. SSee ssuubbiittee

bbuullll iissmmoo oo ccyybbeerrbbuullll iissmmoo,, eennttrraammbbii

mmoollttoo ggrraavvii ,, llaa pprriimmaa ccoossaa ddaa ffaarree èè

ppaarrllaarrnnee ccoonn qquuaallccuunnoo.. PPeerrcchhéé,, ccoommee

aanncchhee aallccuunnii hhaannnnoo ssccrriittttoo nneellllee

rriissppoossttee,, ppuuòò eesssseerree ssppeessssoo

ssoottttoovvaalluuttaattoo mmaa ggllii eeffffeettttii cchhee ccaauussaa

aallllaa vviittttiimmaa ssoonnoo mmoollttoo ggrraavvii ..

EE’’ ssiimmiillee aall bbuullll iissmmoo mmaa

ffrreeqquueenntteemmeennttee mmoollttoo ppeeggggiioo,, ppeerrcchhéé

sseemmpprree ppeerrppeettrraattoo nneellll '' aannoonniimmaattoo,,

ffaattttoo    cchhee rreennddee qquueessttii ssooggggeettttii ppiiùù

ssffrroonnttaattii ee ppeerriiccoolloossii ,, aanncchhee qquuaannddoo ii

ffaattttii ppaaiioonnoo eesssseerree ttrraassccuurraabbiill ii eessssii

vveennggoonnoo ppootteennzziiaattii ddaall mmeezzzzoo ddeellllaa rreettee

ee ddeeii ssoocciiaall ddeetteerrmmiinnaannddoo ddaannnnii nnoonn

ttrraassccuurraabbiill ii ..

AAllllaa ddoommaannddaa ““HHaaii mmaaii ssuubbiittoo

ccyybbeerrbbuulllliissmmoo?? ”” llee rriissppoossttee

ffoorrttuunnaattaammeennttee ssoonnoo sseemmpprree ssttaattee

qquuaassii ttuuttttee ““nnoo”” .. MMaa aallccuunnii hhaannnnoo

aaggggiiuunnttoo ppeerròò cchhee hhaannnnoo ssuubbiittoo

bbuullll iissmmoo cchhee èè ccoommuunnqquuee mmoollttoo ssiimmiillee ..

UUnn’’ aallttrraa ppeerrssoonnaa iinnvveeccee hhaa ddeettttoo cchhee

pprriimmaa oo ppooii ttuuttttii ssuubbiirreemmoo ddeell

ccyybbeerrbbuullll iissmmoo,, aanncchhee iinn qquuaannttiittàà

mmiinniimmee ee qquuaassii iirrrrii lleevvaannttii .. MMaa qquueessttoo

ccaammbbiiaa ddaa ppeerrssoonnaa aa ppeerrssoonnaa.. AAnncchhee

qquueessttoo èè ddoovvuuttoo sseemmpprree aaii ssoocciiaall ..

EEccccoo ddeeii ccoonnssiiggllii cchhee ssoonnoo ssttaattii ddaattii ddaa

aallccuunnii rraaggaazzzz** ::

““IIll mmiioo ccoonnssiigglliioo ssaarreebbbbee ddii ppaarrllaarrnnee ccoonn

qquuaallccuunnoo,, ssee nnoonn ssii sseennttee ssiiccuurrii

iinniizziiaallmmeennttee bbaassttaa aanncchhee aapprriirrssii ccoonn ii

pprroopprrii aammiiccii oo ccoonn uunnaa ppeerrssoonnaa ffiiddaattaa ,, mmaa

ssee ii ll ffeennoommeennoo ppeerrssiissttee ssaarràà iinnddiissppeennssaabbiillee

ppaarrllaarrnnee ccoonn uunn aadduullttoo.. SSeeccoonnddoo mmee

ssaarreebbbbee aanncchhee uunnaa bbuuoonnaa ccoossaa eelliimmiinnaarree ii

ccoommmmeennttii nneeggaattiivvii,, bbllooccccaarree ggllii aaccccoouunntt ee

sseeggnnaallaarree ppeerrcchhéé èè rriissaappuuttoo cchhee ii ssoocciiaall

ssoonnoo uunn ffuullccrroo ddii ooddiioo eedd èè ggiiuussttoo

ccaanncceellllaarree ee nnoonn ddaarree aatttteennzziioonnee aa ppeerrssoonnee

iiggnnoorraannttii rreepprreessssee ee mmaalleedduuccaattee..””

““IIll ccoonnssiigglliioo ppiiùù ssiinncceerroo cchhee ppoossssoo ddaarree èè ddii

mmaanntteenneerree llaa ccaallmmaa ee nnoonn aarrrraabbbbiiaarrssii,, mmaa

uussaarree qquueell sseennttiimmeennttoo ddii rraabbbbiiaa ppeerr

eessccooggiittaarree ooggnnii mmooddoo ddii ccoonnsseeggnnaarree qquueessttee

ppeerrssoonnee aallllaa ggiiuussttiizziiaa ..

BBiissooggnnaa rroommppeerree ii ll mmuurroo ddeellllaa ppaauurraa .. AA

cchhii hhaa ppiiùù ttiimmoorree ddii ttuuttttii,, iinnvviittoo aa rriiff lleetttteerree

ssuull ffaattttoo ddii aannddaarree ccoonnttrroo ppeerrssoonnee cchhee

ppoottrreebbbbeerroo ffaarree ddeell mmaallee aanncchhee ddeeggllii aallttrrii..

BBiissooggnnaa ppeerrcciiòò ffaarrssii ccoorraaggggiioo ee ccaappiirree cchhee

ssee qquuaallccuunn'' aallttrroo vveerrrràà pprreessoo ddii mmiirraa ,, lloo ssii

aavvrràà ssuullllaa ccoosscciieennzzaa ppeerr ii ll rreessttoo ddeellllaa vviittaa ,,

ppeerr nnoonn aavveerr ffeerrmmaattoo ggllii aaggggrreessssoorrii pprriimmaa

cchhee aaccccaaddeessssee..””

““DDii aannddaarree aavvaannttii,, ddii ccaammmmiinnaarree aa tteessttaa

aallttaa .. PPeerrcchhéé ddiieettrroo aadd uunn tteelleeffoonnoo ssoonnoo

ttuuttttii bbrraavvii aa ssccrriivveerree,, ssiiccuurraammeennttee ssoonnoo

eessppeerriieennzzee cchhee ttii sseeggnnaannoo,, mmaa èè pprroopprriioo ddaa

eessssee cchhee bbiissooggnnaa rriiaallzzaarrssii eedd eesssseerree ppiiùù

ffoorrttii ddii pprriimmaa””

QQuuiinnddii ssee aavveettee bbiissooggnnoo nnoonn eessiittaattee aa

cchhiieeddeerree aaiiuuttoo,, aanncchhee aannoonniimmaammeennttee..

RRiinnggrraazziiaammoo ttuuttttee llee ppeerrssoonnee cchhee

hhaannnnoo rriissppoossttoo..
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IINNTTEERRVVIISSTTAA

QQuuaattttrroo CChhiiaacccchheerree ccoonn

PPhhiilliipp ddii SSaallvvoo



PP AARRTTIIAAMMOO DDAALLLL’’IINNIIZZIIOO,,CCHHII SSEEII

EE DDII CCOOSSAA TTII OOCCCCUUPPII??

AAlllloorraa iioo ssoonnoo uunn rriicceerrccaattoorree pprreessssoo

ll '' iissttiittuuttoo ddii MMeeddiiaa ee ggiioorrnnaalliissmmoo pprreessssoo

ll ’’UUnniivveerrssiittàà ddeellllaa SSvviizzzzeerraa iittaalliiaannaa ddii

LLuuggaannoo ddoovvee iinnsseeggnnoo aanncchhee ggiioorrnnaalliissmmoo

ee tteemmii aaffffiinnii ,,hhoo uunn’’ iinnsseeggnnaammeennttoo aanncchhee

aallllaa NNAABBAA ddii MMiillaannoo,,NNuuoovvaa AAccccaaddeemmiiaa

ddii BBeellllee AArrttii ee llaavvoorroo aanncchhee ccoommee

ggiioorrnnaalliissttaa ffrreeeellaannccee ppeerr aallccuunnee tteessttaattee,,

iinn ppaarrttiiccoollaarree ppeerr WWiirreedd ccoonn ccuuii hhoo uunn

rraappppoorrttoo ppiiùù ssttrreettttoo ee ppiiùù lloonnggeevvoo..MMii

ooccccuuppoo ppeerrllooppiiùù ddii ggiioorrnnaalliissmmoo

iinnvveessttiiggaattiivvoo,, tteemmii aattttiinneennttii aall mmoonnddoo

ddeellll ’’hhaacckkiinngg ee ddeellllaa ssiiccuurreezzzzaa

iinnffoorrmmaattiiccaa ee ppeerr ggiioorrnnaallii ppaarrttiiccoollaarrii

ssccrriivvoo aanncchhee ddeellll '' iimmppaattttoo ssoocciiaallee ddeellllaa

tteeccnnoollooggiiaa :: ccoommee ll '' uuttii ll iizzzzoo ddeellllaa

tteeccnnoollooggiiaa ppuuòò aavveerree ddeellllee ccoonnsseegguueennzzee

aanncchhee ssuullllaa ssoocciieettàà ee ssuull mmooddoo iinn ccuuii llee

ppeerrssoonnee ssii ttrroovvaannoo,,ppooii ,, aadd uuttii ll iizzzzaarrllaa..

IINN IINNTTEERRVVIISSTTEE PPRREECCEEDDEENNTTII HHAAII

MMEENNZZIIOONNAATTOO DDII TTRRAATTTTAARREE IILL

WWHHIISSTTLLEEBBLLOOWWIINNGG,,DDII CCOOSSAA SSII

TTRRAATTTTAA??

II ll wwhhiissttlleebblloowwiinngg èè uunnaa pprraattiiccaa ppeerr llaa

qquuaallee uunnaa ppeerrssoonnaa cchhee ssii ttrroovvaa ppeerr

mmoottiivvii ddii llaavvoorroo,, iinn ppaarrttiiccoollaarree

aallll '' iinntteerrnnoo ddii uunn'' oorrggaanniizzzzaazziioonnee ddeecciiddee

ddii rriivveellaarree aall ddii ffuuoorrii ddeell ssuuoo aammbbiieennttee ddii

llaavvoorroo aazziioonnii cchhee rreeppuuttaa

iimmmmoorraallii ,, ii ll lleecciittee oo aaddddiirriittttuurraa iill lleeggaallii ..DDii

ccoonnsseegguueennzzaa ssvveellaa qquuaannttoo ssttaa

aavvvveenneennddoo cchhee ,, aa ssuuoo ggiiuuddiizziioo,, èè

iinnggiiuussttoo ee ppuuòò rriivvoollggeerrssii ppeerr ffaarree qquueessttaa

ddeennuunncciiaa aa ddiivveerrssii aattttuuaattoorrii :: ppuuòò

rriivvoollggeerrssii aall llaa mmaaggiissttrraattuurraa,, aa

oorrggaanniizzzzaazziioonnii cchhee ssii ooccccuuppaannoo ddii

ttrraassppaarreennzzaa ee aannttiiccoorrrruuzziioonnee ee

aanncchhee,,mmoollttoo ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee,, aaii

mmeeddiiaa;;ppeerr qquueessttoo mmoollttii ddeecciiddoonnoo ddii

mmeetttteerrssii iinn ccoonnttaattttoo ccoonn uunn eennttee

ggiioorrnnaalliissttiiccoo ppeerr rriivveellaarree ccoossee cchhee aa lloorroo

ddiirree mmeerriittaannoo ddii eesssseerree ccoonnoosscciiuuttee

aanncchhee iinn ppuubbbblliiccoo ee mmeerriittaannoo ddii

rraaggggiiuunnggeerree ll ’’ aatttteennzziioonnee ddeellllaa

cciittttaaddiinnaannzzaa.. WWhhiissttlleebblloowwiinngg èè uunn

tteerrmmiinnee cchhee ddii ssoolliittoo nnoonn ttrraadduuccoo iinn

iittaalliiaannoo ppeerrcchhéé nnoonn cc'' èè ,, sseeccoonnddoo mmee,, uunnaa

ttrraadduuzziioonnee eeffffiiccaaccee;; ll '' iimmmmaaggiinnee èè qquueellllaa

ddii ssooffffiiaarree nneell ffiisscchhiieettttoo ppeerr aattttiirraarree

ll '' aatttteennzziioonnee ssuu qquuaallccoossaa cchhee rreeppuuttiiaammoo

ssccoorrrreettttoo..FFaacceennddoo uunn sseemmpplliiccee eesseemmppiioo

bbaassttii ppeennssaarree aadd uunn aarrbbiittrroo cchhee dduurraannttee

uunnaa ppaarrttiittaa ddii ccaallcciioo vveeddee ll ’’ aavvvveenniimmeennttoo

ddii qquuaallccoossaa ddii iirrrreeggoollaarree ee ffeerrmmaa iill ggiiooccoo

ccoonn iill ffiisscchhiieettttoo.. EE’’ ,,qquuiinnddii ,, uunn'' aattttiivviittàà ddii

ddeennuunncciiaa cchhee iimmpplliiccaa ii ll rriivveellaarree aallllaa

ccoolllleettttiivviittàà llaa pprreesseennzzaa ddii qquuaallccoossaa cchhee

aallttrriimmeennttii rreesstteerreebbbbee uunn sseeggrreettoo..

CCOOSSAA RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNOO AALL GGIIOORRNNOO

DD’’OOGGGGII II SSOOCCIIAALL MMEEDDIIAA??

II ssoocciiaall mmeeddiiaa ssoonnoo uunnaa tteeccnnoollooggiiaa

mmoollttoo ppoossiittiivvaa aanncchhee ssee uullttiimmaammeennttee ssii

sseennttee ppaarrllaarree mmoollttoo mmaallee ddeell mmoonnddoo

ssoocciiaall .. NNeell ccoommpplleessssoo ddaa qquuaannddoo

eessiissttoonnoo hhaannnnoo bbeenneeffiicciiaattoo aallllaa

ssoocciieettàà::hhaannnnoo ffoorrnniittoo ssttrruummeennttii ddii

ccoommuunniiccaazziioonnee ee ddii eesspprreessssiioonnee ddeell

ppeennssiieerroo ee ddeellll ’’ ooppiinniioonnee,,hhaannnnoo

ccoonnnneessssoo ppiiùù ppeerrssoonnee ee hhaannnnoo

ccoonnttrriibbuuiittoo aa ffoorrmmaarree nnuuoovvii lleeggaammii

ssoocciiaallii .. SSiiccuurraammeennttee nnoonn ssoonnoo

tteeccnnoollooggiiee nneeuuttrree oo ssoollaammeennttee

ppoossiittiivvee,, ccii ssoonnoo vvaarrii aassppeettttii cchhee ssoonnoo aall
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ccoonnttrraarriioo ppiiuuttttoossttoo ccoonnttrroovveerrssii ,, llaa

cceennssuurraa eesssseennddoo uunnoo ddii qquueessttii .. II

ccoonntteennuuttii ppoossttaattii ddaaggllii uutteennttii ssuu qquueessttee

ppiiaattttaaffoorrmmee ssoonnoo ggeessttiittii ddaaggllii eennttii ddeellllee

oorrggaanniizzzzaazziioonnii sstteessssee.. QQuueessttee

ppiiaattttaaffoorrmmee,,ppeerr eesseemmppiioo,, hhaannnnoo ddeellllee

ppoolliiccyy eessttrreemmaammeennttee ssttrriinnggeennttii nneeii

ccoonnffrroonnttii ddeell nnuuddoo,,vvoollttoo aa ssvveennttrraarree llaa

ppoorrnnooggrraaffiiaa,, ssoopprraattttuuttttoo qquueellllaa nnoonn

ccoonnsseennssuuaallee .. TTuuttttaavviiaa vvii ssoonnoo aanncchhee

ddiivveerrssee ooppeerree dd’’ aarrttee cchhee vveennggoonnoo

cceennssuurraattee eedd eelliimmiinnaattee ppeerrcchhèè

ccoonntteennggoonnoo nnuuddoo.. QQuueessttoo èè ddaattoo ddaa uunn

ssiisstteemmaa cchhee ccoommbbiinnaa llaa tteeccnnoollooggiiaa aall

ggiiuuddiizziioo uummaannoo,,uunn ssiisstteemmaa cchhee ssìì ,, èè

mmoollttoo pprreecciissoo,,mmaa iimmppeerrffeettttoo..

UUllttiimmaammeennttee ssii èè ppaarrllaattoo mmoollttoo ddii

cceennssuurraa ccoonn iill ccaassoo ddii DDoonnaalldd

TTrruummpp,, eessttrroommeessssoo ddaallllee mmaaggggiioorrii

ppiiaattttaaffoorrmmee ppeerr aavveerr iinncciittaattoo aallllaa

vviioolleennzzaa.. NNeessssuunn uutteennttee nnoorrmmaallee ppuuòò

aannddaarree ssuu FFaacceebbooookk eedd iinncciittaarree aadd uunnaa

rriivvoollttaa,,ddii ccoonnsseegguueennzzaa qquueessttaa rreeggoollaa èè

ssttaattaa aapppplliiccaattaa aanncchhee aallll ’’ eexx pprreessiiddeennttee

DDoonnaalldd TTrruummpp,, cchhee èè ssttaattoo ccoonnssiiddeerraattoo

ccoommee uunn uutteennttee nnoorrmmaallee .. EEdd èè pprroopprriioo

ddaa ssiittuuaazziioonnii ccoommee qquueessttaa cchhee nnooii

rriiuusscciiaammoo aa ttrraarrnnee uunnaa mmoorraallee :: aaii ssoocciiaall

sseerrvvee ppiiùù ttrraassppaarreennzzaa,,nneell mmooddoo iinn ccuuii llee

ppiiaattttaaffoorrmmee aapppplliiccaannoo ii lloorroo

rreeggoollaammeennttii ,, ee aanncchhee aall mmooddoo iinn ccuuii

vveennggoonnoo ppeerrcceeppiittee aa ttuuttttii .. II ppoolliittiiccii ,,ppeerr

eesseemmppiioo ddoovvrreebbbbeerroo ssuubbiirree uunn ccoonnttrroolllloo

mmaaggggiioorree ppeerr eevviittaarree ssiittuuaazziioonnii ddeell

ggeenneerree,, aanncchhee ppeerrcchhee TTrruummpp nnoonn èè ssttaattoo

iill pprriimmoo ee nnoonn ssaarràà nneeaanncchhee ll ’’uullttiimmoo..

““II MMEEDDIIAA SSOONNOO CCOONNTTRROOLLLLAATTII DDAALL

GGOOVVEERRNNOO EEDD IILL GGOOVVEERRNNOO EE’’

CCOONNTTRROOLLLLAATTOO DDAAII MMEEDDIIAA””

EESSIISSTTEE UUNNAA SSOOLLUUZZIIOONNEE AA QQUUEESSTTOO

PPRROOBBLLEEMMAA??

SSiiccuurraammeennttee ee ddaa ssoottttoolliinneeaarree ccoommee llee

lleeggggii ddii uunnoo ssttaattoo ssii mmuuoovvoonnoo mmoollttoo ppiiùù

lleennttaammeennttee ddeell ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeeii

ssoocciiaall mmeeddiiaa.. DDoobbbbiiaammoo ccoonncceennttrraarrccii ssuu

qquueelllloo cchhee llaa ppoolliittiiccaa ppoossssaa ffaarree nneeii

ccoonnffrroonnttii ddeeii ssoocciiaall mmeeddiiaa,,ppeerr eevviittaarree ddii

llaanncciiaarree nnuuoovvee lleeggggii cchhee oossttaaccoolliinnoo ll ’’uussoo

ddii qquueessttee ppiiaattttaaffoorrmmee;; ccii ttrroovviiaammoo iinn uunn

eeppiissooddiioo mmaaii vviissttoo pprriimmaa ddeellllaa ssttoorriiaa,, iinn

ccuuii ppaarrtteecciippaarree aallllaa ““ lloottttaa ddeellllee iiddeeee”” ssiiaa

ppeerrllooppiiùù oonnlliinnee,, iinn mmaannoo aa ppiiaattttaaffoorrmmee

iinntteerreessssaattee aall gguuaaddaaggnnoo:: MMaarrkk

ZZuucckkeerrbbeerrgg,, llaa pprriimmaa vvoollttaa cchhee iiddeeòò

FFaacceebbooookk nnoonn aavveevvaa iinn mmeennttee ddii ccrreeaarree

uunnaa ppiiaattttaaffoorrmmaa ddoovvee ooggnnuunnoo ppootteessssee

eesspprriimmeerree llee pprroopprriiee ooppiinniioonnii ddaavvaannttii aall

mmoonnddoo,,vvii eerraa oovvvviiaammeennttee uunnoo ssccooppoo ddii

lluuccrroo.. TTrrooppppoo ssppeessssoo nneeii ddiibbaattttiittii ddii

qquueessttoo ttiippoo llee ssoolluuzziioonnii aa qquueessttii

pprroobblleemmii ssoonnoo ppiiùù iinnssoollvviibbiill ii ddeeii

pprroobblleemmii sstteessssii :: ssoonnoo qquuaassii 2200 aannnnii cchhee ii

ssoocciiaall ffaannnnoo ppaarrttee ddeellllaa nnoossttrraa

vviittaa,,bbiissooggnneerreebbbbee ppeerrttaannttoo ddiissccuutteerree ii ll

rruuoolloo eedd iill ppootteerree ddeeii ssoocciiaall aallll ’’ iinntteerrnnoo

ddeellllaa nnoossttrraa ssoocciieettàà.. QQuueessttaa èè uunnaa

ccoonnvveerrssaazziioonnee lluunngghhiissssiimmaa,,uunn ddiibbaattttiittoo

sstteerrmmiinnaattoo,,mmaa ccrreeddoo cchhee ggllii eeppiissooddii ppiiùù

rreecceennttii aabbbbiiaannoo rriinnnnoovvaattoo llaa nneecceessssiittàà

ddii iinniizziiaarree aa rriifflleetttteerree iinn qquueessttaa oottttiiccaa ee

ccaappiirree cchhee èè pprroobblleemmaattiiccoo qquuaannttoo llaa

mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeell ddiibbaattttiittoo ppuubbbblliiccoo ssiiaa

ffaattttoo ssuu qquueessttee ppiiaattttaaffoorrmmee llee ccuuii

rreeggoollaazziioonnii ssoonnoo vvoollttee aall gguuaaddaaggnnoo..

CCoommee rriissoollvveerree qquueessttoo

pprroobblleemmaa,, ssiinncceerraammeennttee,,nnoonn lloo ssoo..
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II SSOOCCIIAALL SSOONNOO LLEE PPRRIINNCCIIPPAALLII

PPIIAATTTTAAFFOORRMMEE DDII NNOOTTIIZZIIEE EEDD

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII,,TTUUTTTTAAVVIIAA VVII SSOONNOO

DDIIVVEERRSSII UUTTEENNTTII AALL LLOORROO IINNTTEERRNNOO

CCHHEE DDIIFFFFOONNDDOONNOO FFAAKKEE NNEEWWSS..

CCOOSSAA CCOONNSSIIGGLLIIAA PPEERR EEVVIITTAARREE DDII

CCAAPPIITTAARREE IINN QQUUEESSTTII CCIIRRCCOOLLII EE

PPEERRCCHHÉÉ’’ QQUUEESSTTOO FFEENNOOMMEENNOO EE

CCOOSSII DDIIFFFFUUSSOO??

IInnnnaannzziittuuttttoo iill tteerrmmiinnee ffaakkee nneewwss nnoonn èè

uunn tteerrmmiinnee cchhee aaddoorroo,, èè mmoollttoo

sseemmpplliicciissttiiccoo ee rraacccchhiiuuddee ddiivveerrssee

ccaatteeggoorriiee ddii nnoottiizziiee,, ccoommee llaa

mmiissiinnffoorrmmaazziioonnee,,nnoottiizziiee cchhee ssoonnoo

eeffffeettttiivvaammeennttee ssbbaagglliiaattee mmaa ssccrriittttee iinn

bbuuoonnaa ffeeddee oo llaa ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee,, cchhee

iinnvveeccee èè ccrreeaattaa aadd hhoocc ppeerr iinnggaannnnaarree ii ll

ppuubbbblliiccoo ee ppeerr rraaggiioonnii mmaalleevvoollee :: ddiieettrroo

aadd ooggnnii nnoottiizziiaa vvii èè uunnaa ppeerrssoonnaa cchhee

ddiivveerrssee vvoollttee ppuuòò aanncchhee ssbbaagglliiaarree ee

ttrraammaannddaarree iinnffoorrmmaazziioonnii nnoonn vveerriittiieerree..

QQuueessttoo ffeennoommeennoo aavvvviieennee

pprriinncciippaallmmeennttee ppeerrcchhéé ii ccoonntteennuuttii cchhee

mmoollttii ddii nnooii vvaannnnoo aa cceerrccaarree ssoonnoo

iinntteerreessssaattii aall nnoossttrroo ppeennssiieerroo ee aa qquueelllloo

cchhee pprroovviiaammoo:: ssiiaammoo ppiiùù pprrooppeennssii aa

cceerrccaarree aarrttiiccoollii ssuu ccoossee cchhee aalliimmeennttaannoo

llee nnoossttrree ccoonnvviinnzziioonnii ee ooppiinniioonnii

ppiiuuttttoossttoo cchhee aarrttiiccoollii cchhee llee

ssmmeennttiissccoonnoo.. EEccccoo,,qquueessttoo èè uunn

pprroobblleemmaa tteeccnnoollooggiiccoo::mmoollttee

ppiiaattttaaffoorrmmee ssoocciiaall ccii ccoonnssiigglliiaannoo iinnffaattttii

ppoosstt ee aarrttiiccoollii ddii aarrggoommeennttii cchhee

pprreeffeerriiaammoo aa ddiissccaappiittoo ddii aallttrrii ..

DDoobbbbiiaammoo iinnffiinnee rriiccoorrddaarree cchhee nnoonn

ppoossssiiaammoo ddaarree iinn mmaannoo ssoolloo aa qquueessttee

ppiiaattttaaffoorrmmee llaa ssoolluuzziioonnee ddeell pprroobblleemmaa

ddeellllee ffaakkee nneewwss,,ddeeggllii iinnggeeggnneerrii iinn

CCaalliiffoorrnniiaa ccoommee qquueellll ii ddii FFaacceebbooookk nnoonn

hhaannnnoo nnee llee ffaaccoollttàà ee nnee iill mmeerriittoo ddii

rriissoollvveerrlloo..

GGIIOORRNNAALLIISSMMOO EE HHAACCKKIINNGG::CCHHEE

RREELLAAZZIIOONNEE CC''ÈÈ’’ FFRRAA II DDUUEE??

AAllll ’’ oorriiggiinnee ddeellllaa qquueessttiioonnee bbiissooggnnaa

ppeennssaarree aa cchhii ssoonnoo ggllii hhaacckkeerr,, aanncchhee qquuii

qquuaannddoo ppaarrlliiaammoo ssii ppeennssaa aa qquueellll ii cchhee

rruubbaannoo llee ccaarrttee ddii ccrreeddiittoo,, cchhee bbuuccaannoo ii

ssiittii oo cchhee ccoommmmeettttoonnoo ccrriimmiinnii

iinnffoorrmmaattiiccii ;;qquueellll ii ssoonnoo ssoollttaannttoo uunn

ppeezzzzoo ddeell mmoonnddoo hhaacckkeerr cchhee cchhiiaammiiaammoo

““BBllaacckk HHaatt HHaacckkeerr”” ,,mmaa ccii ssoonnoo aanncchhee ii

““WWhhiittee HHaatt HHaacckkeerr”” :: iinn qquueessttoo aammbbiieennttee

ccii ssoonnoo mmoollttee ppeerrssoonnee cchhee ssii ooccccuuppaannoo ddii

ssiiccuurreezzzzaa iinnffoorrmmaattiiccaa,, ccrreeaazziioonnee ddii

ssooffttwwaarree ppeerr ii ll bbeennee ccoommee oo aattttiivviissmmoo

ppuubbbblliiccoo.. EEccccoo,, rriipprreennddeennddoo iill ddiissccoorrssoo

ddii pprriimmaa,, ssee uunn wwhhiissttlleebblloowweerr bbuussssaa aallllaa

mmiiaa ppoorrttaa ppeerr ddiirrmmii :: ””GGuuaarrddaa,,hhoo ddeeii

ddooccuummeennttii ssccoottttaannttii cchhee ppoottrreebbbbeerroo

ccoommpprroommeetttteerrmmii ii ll llaavvoorroo mmaa cchhee vvoorrrreeii

ddiiffffoonnddeerree aall ggrraannddee ppuubbbblliiccoo.. ”” NNoonn

ppoossssoo ddiirrggllii ddii ssccrriivveerrmmii ssuu ffaacceebbooookk

mmaannddaannddoommii ii ll ssuuoo nnoommee ee

ccooggnnoommee;; sseerrvvoonnoo ssttrruummeennttii ppiiùù

ssooffiissttiiccaattii ppeerr pprrootteeggggeerree ll ’’ iinnccoolluummiittàà ee

ii ll llaavvoorroo ddii qquueessttee ppeerrssoonnee.. GGllii hhaacckkeerr

hhaannnnoo aa ddiissppoossiizziioonnee qquueessttii ssttrruummeennttii ..

QQUUAALLII SSOONNOO LLEE SSUUEE PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE

PPEERR IILL FFUUTTUURROO??

SSiiaammoo iinn uunn mmoommeennttoo ddii ttrraannssiizziioonnee,,

aarrrriivviiaammoo ddaa uunn ppeerriiooddoo ddii 55 oo 66 aannnnii ddii

ggrraannddee nneeggaattiivviittàà aattttoorrnnoo aaii ssoocciiaall

mmeeddiiaa,, rriiccoorrddoo llee pprriimmee tteessttaattee

iimmppoorrttaannttii cchhee llii rreeppuuttaavvaannoo llaa rroovviinnaa

ddeell ggiioorrnnaalliissmmoo ccoossìì ccoommee lloo

ccoonnoosscceevvaannoo,,ppeennssoo cchhee qquueessttee ssiiaannoo

Utopia 3 | Gennaio - Febbraio 2021



21

Utopia 3 | Gennaio - Febbraio 2021
vviissiioonnii uunn ppòò ssooggggeettttiivvee ee ppooccoo ffoonnddaattee;;

iioo ssoonnoo uunn ccrriittiiccoo ddeellllee nnuuoovvee tteeccnnoollooggiiee

ee iinn ppaarrttiiccoollaarree ddeellllee ppiiaattttaaffoorrmmee ddeellllaa

SSiill iiccoonn VVaalllleeyy,,ppeerròò ccoonnttiinnuuoo ppeerr eecccceessssoo

ddii oottttiimmiissmmoo aa vveeddeerrnnee mmaaggggiioorrmmeennttee ii

llaattii ppoossiittiivvii :: ppeerr qquuaannttoo rriigguuaarrddaa ccoommee

ccii iinnffoorrmmeerreemmoo,,nnoottoo ccoonn ssoollll iieevvoo ee ccoonn

ppiiaacceerree cchhee mmoollttee tteessttaattee ggiioorrnnaalliissttiicchhee

aanncchhee iittaalliiaannee ssttaannnnoo aabbbbaannddoonnaannddoo llaa

cceennttrraalliittàà ddeellllaa ppuubbbblliicciittàà ccoommee mmooddeelllloo

ddii bbuussiinneessss ,, ffiinnoo aadd ooggggii ii ggiioorrnnaallii oonnlliinnee

hhaannnnoo ffaattttoo ii ssoollddii ccoonn llee ppuubbbblliicciittàà ee

qquueessttoo eevveennttuuaallmmeennttee hhaa ccrreeaattoo ddeeii

mmoossttrrii ,, ccoommee ii ccll iicckkbbaaiitt .. QQuueessttaa ccoossaa ssttaa

ppeerrddeennddoo ppiieeddee,, iinn pprriimmiiss ppeerrcchhéé ggllii

eeddiittoorrii ssii ssttaannnnoo aaccccoorrggeennddoo cchhee qquueessttoo

mmooddeelllloo nnoonn ggllii ffrruuttttaa mmoollttoo ee ppeerr

qquueessttoo ssttaannnnoo llaanncciiaannddoo mmooddeellll ii ssuullllaa

bbaassee ddii aabbbboonnaammeennttii ,,ddoovvee ii lleettttoorrii

ddeecciiddoonnoo vvoolloonnttaarriiaammeennttee ddii ppaaggaarree ii

ccoonntteennuuttii ppeerr lleeggggeerrll ii .. UUnn eesseemmppiioo

iittaalliiaannoo ssoonnoo ii rraaggaazzzzii ddii ii llPPoosstt .. iitt ,,uunnaa

tteessttaattaa cchhee èè ssttaattaa ccoommpplleettaammeennttee

ggrraattuuiittaa ppeerr qquuaassii 1100 aannnnii ,, cchhee hhaa

llaanncciiaattoo,, cciirrccaa 22 aannnnii ffaa,, uunnaa ccaammppaaggnnaa

ddii aabbbboonnaammeennttoo ddoovvee ttuu ppuuooii ssoosstteenneerrll ii

ddoonnaannddoo uunnaa cciiffrraa aannnnuuaallee .. II ccoonntteennuuttii

ddeell ggiioorrnnaallee nnoonn ccaammbbiiaannoo,,ppeerròò aall

ggiioorrnnaallee aarrrriivvaannoo ppiiùù ssoollddii vvoollttii aadd

eeffffeettttuuaarree ppiiùù iinncchhiieessttee,,ppiiùù aarrttiiccoollii ,,ppeerr

aassssuummeerree ppiiùù ppeerrssoonnee ee ppeerr llaavvoorraarree

mmeegglliioo.. QQuueessttoo,, sseeccoonnddoo mmee pprreennddeerràà

sseemmpprree ppiiùù ppiieeddee:: ccii rriiaabbiittuueerreemmoo aa

ppaaggaarree ii ll ggiioorrnnaallee qquuoottiiddiiaannoo ,, aanncchhee ssee

iinn ffoorrmmaa ddiiggiittaallee,, ee ssiiccuurraammeennttee ccii

ssaarraannnnoo oottttiimmii bbeenneeffiiccii ddaall ppuunnttoo ddii

vviissttaa ddeellllaa qquuaalliittàà ddeeii ccoonntteennuuttii ;; ccrreeddoo

cchhee uusscciirreemmoo aanncchhee ddaa qquueessttoo

eeccoossiisstteemmaa ddiiggiittaallee sscchhiizzooffrreenniiccoo,,ddoovvee

ccoonn ooggnnii aarrttiiccoolloo bbiissooggnnaa aattttiirraarree uunn

nnuummeerroo sspprrooppoorrzziioonnaattoo ddii ll iikkee ee

ccoommmmeennttii ppeerr gguuaaddaaggnnaarree..
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U n algoritmo è costituito da una
sequenza finita di operazioni

(dette anche istruzioni), che consentono
di risolvere tutti i quesiti di un
problema, codificando dei passi per
risolverlo, e valutando le possibili
opzioni, scelte, e possibilità.

II ll tteerrmmiinnee sstteessssoo èè ooggggii aassssoocciiaattoo qquuaassii

eesscclluussiivvaammeennttee aallll '' aammbbiittoo iinnffoorrmmaattiiccoo,,

eevviiddeennzziiaannddoossii ccoonn llaa ddiiffffuussiioonnee ddeeii

ssoocciiaall mmeeddiiaa -- aannzziittuuttttoo ppeerrcchhéé èè aallllaa

bbaassee ddeellllaa nnoozziioonnee tteeoorriiccaa ddii

ccaallccoollaabbiill iittàà-- :: uunn pprroobblleemmaa èè ccaallccoollaabbiillee

qquuaannddoo èè rriissoollvviibbiillee mmeeddiiaannttee uunn

aallggoorriittmmoo..

GGllii aallggoorriittmmii ddeeii ssoocciiaall mmeeddiiaa//nneettwwoorrkk

ssoonnoo ddiivveennttaattii sseemmpprree ppiiùù cceennttrraallii

rriigguuaarrddoo aallllaa cciirrccoollaazziioonnee ddii nnoottiizziiee ee

iinnffoorrmmaazziioonnii ccoonnddiivviissee ddeellllee ppeerrssoonnee::

FFaacceebbooookk ee ssooccii ssoonnoo ssiisstteemmii ddii

iinnffoorrmmaazziioonnii bbaassaattii ssuu aallggoorriittmmii ii ll ccuuii

ssccooppoo èè ffii llttrraarree mmiill iioonnii ddii iinnffoorrmmaazziioonnii

ee mmoossttrraarrllee aa cciiaassccuunn uutteennttee ((aanncchhee ssee

ssoollttaannttoo llaa mmiinniimmaa ppaarrttee rriitteennuuttaa ppiiùù

ppeerrttiinneennttee)) ..

AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO

CChhee ccooss''èè

uunn aallggoorriittmmoo??
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LL’’ aallggoorriittmmoo ssuuii ssoocciiaall nneettwwoorrkk èè

qquueellll ’’ iinnssiieemmee ddii ffaattttoorrii cchhee ddeecciiddee qquuaallii

ppoosstt mmoossttrraarree ee aa qquuaallii ppeerrssoonnee,,

ddeeccrreettaannddoo iinn qquueessttoo mmooddoo iill ssuucccceessssoo oo

ll ’’ iinnssuucccceessssoo ddii uunnaa ssttrraatteeggiiaa ((rriiccoorrddaannddoo

cceerrttaammeennttee cchhee ii ddaattii cchhee ccoommppoonnggoonnoo

ggllii aallggoorriittmmii ssoocciiaall ssii eevvoollvvoonnoo eedd

aaggggiioorrnnaannoo iinn ccoonnttiinnuuaazziioonnee)) ..

IInnssttaaggrraamm,, iinn uunn ssuuoo rreecceennttee

ccoommuunniiccaattoo ssttaammppaa,, hhaa ssvveellaattoo ll ’’ eessaattttoo

ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeell ssuuoo aallggoorriittmmoo:: ssee aall

mmoommeennttoo ddeellllaa ssuuaa nnaasscciittaa,, ii ll ssoocciiaall

nneettwwoorrkk ffoottooggrraaffiiccoo mmoossttrraavvaa ii ppoosstt

ppuubbbblliiccaattii iinn oorrddiinnee ccrroonnoollooggiiccoo,, aadd ooggggii

ccii ttrroovviiaammoo ccoonn uunn ffeeeedd bbaassaattoo ssuullllaa

ppeerrttiinneennzzaa..

SSeeccoonnddoo ii ddaattii IInnssttaaggrraamm,, pprriimmaa ddii

qquueessttaa mmooddiiffiiccaa ddii aallggoorriittmmoo,, ggllii uutteennttii

nnoonn rriiuusscciivvaannoo aa vveeddeerree ii ll 7700%% ddii ttuuttttii ii

ppoosstt eedd iill 5500%% ddii qquueellll ii ppuubbbblliiccaattii ddaaggllii

aammiiccii .. AAttttrraavveerrssoo ii ddaattii ootttteennuuttii ,, èè ssttaattoo

ddiimmoossttrraattoo cchhee llaa vvaarriiaazziioonnee aabbbbiiaa

ppoorrttaattoo ggllii iissccrriittttii aall llaa ppiiaattttaaffoorrmmaa aa

vveeddeerree ppiiùù ddeell 9900%% ddeeii ppoosstt ddeeii pprroopprrii

aammiiccii !!

II ffaattttoorrii cchhee ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo aallllaa vviissiioonnee

ddeeii ddiivveerrssii ppoosstt ppuubbbblliiccaattii ddiirreettttaammeennttee

ddaaii ““ sseegguuiittii”” ssuu IInnssttaaggrraamm,, ppoossssoonnoo

eesssseerree::

11 )) IInntteerreessssee :: LL'' iinntteell ll iiggeennzzaa aarrttiiffiicciiaallee

aattttuuaa uunnaa pprreevviissiioonnee ddaa ppaarrttee ddii

IInnssttaaggrraamm ddeell ppootteennzziiaallee eennggaaggeemmeenntt ddii

uunn ccoonntteennuuttoo ppuubbbblliiccaattoo,, aannaalliizzzzaannddoo ii

ccoonntteennuuttii ssiimmiill ii iinn ppaassssaattoo aapppprreezzzzaattii

ddaaii ssiinnggoollii uutteennttii ..

22 ))RReecceennccyy:: oovvvveerroo iill tteemmppiissmmoo ccoonn iill

qquuaallee uunn ppoosstt vviiddeeoo oo ffoottooggrraaffiiccoo vviieennee

ppuubbbblliiccaattoo.. AAnncchhee ssee ddii mmiinnoorr

iimmppoorrttaannzzaa rriissppeettttoo aall ppaassssaattoo,, ii ll ffaattttoorree

tteemmppoorraallee rreessttaa ccoommuunnqquuee uunnoo ddeeggllii

iinnggrreeddiieennttii cchhee ccoommppoonnggoonnoo iill nnuuoovvoo

aallggoorriittmmoo..

--RReellaazziioonnee:: LL’’ iinntteell ll iiggeennzzaa aarrttiiffiicciiaallee

vveerriiffiiccaa ii ll rraappppoorrttoo ttrraa ggllii uutteennttii ,,

sscceegglliieennddoo ddii mmoossttrraarree ii ppoosstt ddeellllee

ppeerrssoonnee ppiiùù vviicciinnee,, ccaallccoollaannddoo llee

iinntteerraazziioonnii ttrraa lloorroo..

AA qquueessttii ttrree ccrriitteerrii ssii aaggggiiuunnggoonnoo ppooii

aallttrrii ffaattttoorrii mmiinnoorrii ccoommee llaa ffrreeqquueennzzaa ddii

aacccceessssoo aallll ’’ aapppp,, ii ll nnuummeerroo ddii ppeerrssoonnee

sseegguuiittee ee ppeerrffiinnoo llaa dduurraattaa ddeellllee sseessssiioonnii ..

IInn lliinneeaa ggeenneerraallee,, ttuuttttii ii ssoocciiaall nneettwwoorrkk

ssii ssttaannnnoo eevvoollvveennddoo vveerrssoo llaa ppeerrttiinneennzzaa

ddeeii ccoonntteennuuttii ddeellll ’’ uutteennttee,, ee ccoossìì èè aanncchhee

ppeerr TTwwiitttteerr ee PPiinntteerreesstt :: dduuee ssoocciiaall cchhee

ssoonnoo cceerrttaammeennttee mmeennoo uuttii ll iizzzzaattii

((aallmmeennoo iinn II ttaalliiaa)) rriissppeettttoo aa qquueellll ii

ssoopprraacciittaattii ..

II ll rraaggiioonnaammeennttoo ddeeggllii aallggoorriittmmii ddeeii

ssoocciiaall mmeeddiiaa,, bbeenncchhéé ppoossiittiivvoo,, ccii eessppoonnee

aa uunn pprroobblleemmaa:: ll '' iinntteerraaggiirree sseemmpprree ee

ssoolloo ccoonn llee sstteessssee ppaaggiinnee ee llee mmeeddeessiimmee

ppeerrssoonnee ((qquueellllee ccoonn ccuuii

tteennddeennzziiaallmmeennttee ssii èè ggiiàà iinn ssiinnttoonniiaa)) ..

II ll rriisscchhiioo èè ddii ccoossttiittuuiirree ddeellllee «« bboollllee»»

cchhiiuussee:: aammbbiieennttii ssoocciiaall ffrreeqquueennttaattii ddaa

ppeerrssoonnee ccoonn llee sstteessssee iiddeeee,, cchhee ccrreeaannoo iill

ffeennoommeennoo ddeellllee «« eecchhoo cchhaammbbeerr»» ..
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AA lleessssaannddrroo MMeelluuzzzzii èè uunn mmeeddiiccoo,,

ppssiicchhiiaattrraa,, ppssiiccoollooggoo,,

ppssiiccootteerraappeeuuttaa,, ccrriimmiinnoollooggoo,,

ggiioorrnnaalliissttaa ee aauuttoorree tteelleevviissiivvoo.. NNaattoo aa

NNaappoollii nneell 11995555 ddaa mmaaddrree rriimmiinneessee ee

ppaaddrree nnaappoolleettaannoo,, èè ccrreesscciiuuttoo aa

TToorriinnoo ee vviivvee aadd AAllbbuuggnnaannoo,, iinn

pprroovviinncciiaa ddii AAssttii.. BBaaccccaallaauurreeaattoo iinn

ffiilloossooffiiaa ee mmiissttiiccaa aall PPoonnttiiffiicciioo

AAtteenneeoo SSaanntt’’AAnnsseellmmoo aa RRoommaa,, èè

aanncchhee ddoocceennttee ddii ppssiicchhiiaattrriiaa,,

pprriimmaattee ddeellllaa CChhiieessaa OOrrttooddoossssaa

dd’’IIttaalliiaa ee ffoonnddaattoorree ddeellllaa ccoommuunniittàà

““AAggaappee MMaaddrree ddeellll’’AAccccoogglliieennzzaa””.. HHaa

ssccrriittttoo vvaarrii lliibbrrii,, ttrraa ii ppiiùù rreecceennttii

““CCoonnttaaggiioo.. DDaallllaa ppeessttee aall

ccoorroonnaavviirruuss””,, iinn ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn

iill mmeeddiiccoo WWaalltteerr PPaassiinnii,, ee ““AAttttaaccccoo

aallllaa ffaammiigglliiaa””..

IIll tteemmaa ddii qquueessttoo nnuummeerroo ddii UUttooppiiaa,, iill

nnoossttrroo ggiioorrnnaalliinnoo ddii iissttiittuuttoo,, èè iill

mmoonnddoo ddeeii ssoocciiaall.. SSeeccoonnddoo lleeii,, qquuaallii

ssoonnoo ggllii eeffffeettttii nneeggaattiivvii cchhee ddeerriivvaannoo

ddaa uunn aabbuussoo ddii qquueessttii mmeezzzzii ddii

ccoommuunniiccaazziioonnee??

TTeennddiiaammoo aa ppeennssaarree cchhee ii ssoocciiaall nnoonn

ffaacccciiaannoo ppaarrttee ddeellllaa vviittaa rreeaallee,, ppeerrcchhéé

vveennggoonnoo ccoonnssiiddeerraattii ppaarrttii ddeell ccoossiiddddeettttoo

mmoonnddoo vviirrttuuaallee .. IInnvveeccee,, nnoonn èè ppiiùù ccoossìì .. II

ssoocciiaall ssoonnoo aa ttuuttttii ggllii eeffffeettttii uunnaa

ccoommppoonneennttee ddeellllaa rreeaallttàà.. QQuuiinnddii ,, hhaa llee

ssuuee rreeggoollee ee ii ssuuooii ddoovveerrii .. ÈÈ pprroopprriioo llaa

mmaannccaannzzaa ddii qquueessttaa ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa oo,,

aaddddiirriittttuurraa,, ll ’’ aasssseennzzaa ccooggnniittiivvaa ddii ttaallee

eevviiddeennzzaa cchhee ssoorrttiissccee eeffffeettttii nneeggaattiivvii ::

ssppeessssoo ll ’’ iiddeeaa ddii ddiissiiddeennttiittàà,, lleeggaattaa aallllaa

lloonnttaannaannzzaa ffiissiiccaa ddaaggllii aallttrrii ,, ccii ffaa sseennttiirree

oonnnniippootteennttii ee oonnnniisscciieennttii ,, oollttrree

IINNTTEERRVVIISSTTAA

AAlleessssaannddrroo MMeelluuzzzzii

GGiiaaccoommoo PPuucciilllloo IIIICC
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oovvvviiaammeennttee aallll ’’ oonnnniipprreesseennzzaa.. GGllii eeffffeettttii

nneeggaattiivvii ssoonnoo ssoottttoo ggllii oocccchhii ddii ttuuttttii ::

ccyybbeerrbbuullll iissmmoo,, mmoobbbbiinngg ee ddiissiinniibbiizziioonnee..

AAll ccoonnttrraarriioo,, rriittiieennee cchhee uunn uussoo

mmooddeerraattoo ddeeii ssoocciiaall ppoossssaa aappppoorrttaarree

bbeenneeffiiccii aa lliivveelllloo ppssiiccoollooggiiccoo??

CCrreeddoo cchhee ii ssoocciiaall ccii ffaacccciiaannoo sseennttiirree

mmeennoo ssoollii .. EE lloo hhaannnnoo ddiimmoossttrraattoo

dduurraannttee llaa ppaannddeemmiiaa aall mmaassssiimmoo ggrraaddoo..

SSeennttiirrssii ccoonnnneessssii aadd uunnaa ccoommuunniittàà èè uunnoo

ddeeii ffoonnddaammeennttii ddeellll ’’ iiddeennttiittàà uummaannaa..

RRiiccoorrddiiaammooccii cchhee nneellllaa ppiirraammiiddee ddeeii

bbiissooggnnii ddii MMaassllooww nnoonn ccii ssoonnoo ssoollttaannttoo

llaa nnuuttrriizziioonnee,, ii ll sseessssoo,, llaa ccooiibbeennttaazziioonnee

tteerrmmiiccaa mmaa aanncchhee ii bbiissooggnnii lleeggaattii

aall ll ’’ iiddeennttiittàà..

LLaa ppiirraammiiddee ddeeii bbiissooggnnii,, ccoonncceeppiittaa ddaa

MMaassllooww nneell 11995544

NNeellllaa ssiittuuaazziioonnee cchhee aabbbbiiaammoo vviissssuuttoo

llaa ssccoorrssaa pprriimmaavveerraa,, ii ssoocciiaall ssii ssoonnoo

rriivveellaattii ppiiùù uunn''ooppppoorrttuunniittàà oo uunn

ppeerriiccoolloo??

II ssoocciiaall ,, ccoommee ooggnnii pprrooddoottttoo uummaannoo,,

ppoossssoonnoo rriivveellaarrssii eennttrraammbbee llee ccoossee..

PPoossiittiivvii ppeerrcchhéé ggaarraannttiissccoonnoo uunn

ccoonnffrroonnttoo aanncchhee nneellll ’’ iissoollaammeennttoo ee nneellllaa

ssoolliittuuddiinnee ffoorrzzaattaa.. NNeeggaattiivvii ppeerrcchhéé uunn

aabbuussoo ppuuòò rreennddeerrll ii ppaarrii aa uunnaa ddrrooggaa..

EEssiissttee uunnaa ccoorrrreellaazziioonnee ttrraa

ll''uussoo//aabbuussoo ddeeii ssoocciiaall ee ggllii eevveennttii

lleeggaattii aallllaa ccrriimmiinnoollooggiiaa??

CCoommee ddiicceevvoo,, ll ’’ aabbuussoo ddii ssoocciiaall ppuuòò

ppaarraaggoonnaarrssii aadd uunnaa ddrrooggaa ccoommee ttaannttee

aallttrree.. II ll mmeeccccaanniissmmoo ddii rriiccoonnoosscciimmeennttoo

ddeeii ‘‘ ll iikkee’’ aattttiivvaa uunnaa ddiinnaammiiccaa ddii

rriiccoommppeennssaa cchhee èè llaa sstteessssaa cchhee ssttaa aallllaa

bbaassee ddeellllee ttoossssiiccooddiippeennddeennzzee oo ddeelllloo

sshhooppppiinngg ccoommppuullssiivvoo.. CCeerrttaammeennttee ii

nnuuoovvii rreeaattii lleeggaattii aall mmoonnddoo ““vviirrttuuaallee””

aapprroonnoo uunn’’ iinnqquuiieettaannttee ffiinneessttrraa ssuull

ccoorrttii llee ddeellllaa ccrriimmiinnoollooggiiaa..

IInnffiinnee,, ccoossaa ppeennssaa ddeell rraappppoorrttoo ttrraa llaa

ppoolliittiiccaa ee iill mmoonnddoo ddeeii ssoocciiaall??

LLaa ccoommuunniiccaazziioonnee ccoonntteemmppoorraanneeaa

ppaassssaa iinneevviittaabbiillmmeennttee aattttrraavveerrssoo ii

mmeezzzzii mmeeddiiaattiiccii aa ddiissppoossiizziioonnee,, qquuiinnddii

ssoopprraattttuuttttoo ii ssoocciiaall nneettwwoorrkk.. PPeennssiiaammoo

aall bbiinnoommiioo ffaasscciissmmoo--rraaddiioo oo

bbeerrlluussccoonniissmmoo-- tteelleevviissiioonnee.. ÈÈ oovvvviioo cchhee

llaa ppoolliittiiccaa ssffrruuttttii ggllii ssttrruummeennttii

mmeeddiiaattiiccii ddii ccuuii ddiissppoonnee.. CCoommee ooggnnii

mmeeddiiuumm,, aanncchhee ii ssoocciiaall aannddrreebbbbeerroo uussaattii

ccoonn ccrriitteerriioo.. PPuurrttrrooppppoo oo ppeerr ffoorrttuunnaa,,

nnoonn sseemmpprree ii ppoolliittiiccii ,, cchhee ssoonnoo eesssseerrii

uummaannii ,, ssoonnoo ccaappaaccii ddii ccoonnttrroollllaarrll ii ..
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S appiamo tutti quanto i social
possano essere influenti al giorno

d’oggi per quanto riguarda la
trasmissione delle idee e la possibilità di
influenzare le grandi masse, e questo
non si limita alle pubblicità: qualsiasi
personaggio famoso può far partire un
trend capace di cambiare le carte in
tavola.

QQuueessttoo èè cciiòò cchhee aabbbbiiaammoo vviissttoo aallll ’’ iinniizziioo

ddeellll ’’ aannnnoo,, ccoonn uunn ssuusssseegguuiirrssii ddii

aavvvveenniimmeennttii ssttrreettttaammeennttee ccoorrrreellaattii aaii

ssoocciiaall ppeerr ccuuii mmoollttii hhaannnnoo pprroovvaattoo

ggrraannddee iinntteerreessssee..

AA ffiinnee ggeennnnaaiioo ssii èè ppoottuuttoo aassssiisstteerree aa

uunnoo ssttrraannoo eevveennttoo:: llee aazziioonnii ddii

GGaammeessttoopp,, cchhee eerraannoo ddeessttiinnaattee aa

sscceennddeerree sseemmpprree ppiiùù ddii pprreezzzzoo,, hhaannnnoo

vviissttoo uunn’’ iimmppeennnnaattaa nnootteevvoollee ..

QQuueessttoo èè aaccccaadduuttoo ppeerrcchhéé ssuu RReeddddiitt ,, ee

ppiiùù ssppeecciiffiiccaattaammeennttee nneell ssuubbrreeddddiitt

cchhiiaammaattoo rr//wwaallllssttrreeeettbbeettss ,, ggll ii uutteennttii ssii

ssoonnoo oorrggaanniizzzzaattii ppeerr uunnoo ““SShhoorrtt

ssqquueeeezzee”” iinnvveesstteennddoo ssuu GGaammeessttoopp ee

ffaacceennddoo qquuiinnddii ppeerrddeerree ssoollddii aaggllii

iinnvveessttiittoorrii cchhee ssccoommmmeetttteevvaannoo ssuull

ccrroolllloo ddeellllee aazziioonnii ddeellllaa ccoommppaaggnniiaa ddii

vviiddeeooggaammee ee ccoossttrriinnggeennddoollii aa lloorroo vvoollttaa
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II ssoocciiaall,, ggllii iinnvveessttiimmeennttii ee llee

ccrriippttoovvaalluuttee
-

PPiieettrroo PPooggggiiaallii VVHH
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aa ccoommpprraarree llee aazziioonnii ccaavvaallccaannddoo ll ’’ oonnddaa

ppeerr eevviittaarree uulltteerriioorrii ppeerrddiittee ..

QQuueessttii aavvvveenniimmeennttii hhaannnnoo ccaauussaattoo

ccoonnttrroovveerrssiiee ee llaa ppaauurraa ddeeggllii iinnvveessttiittoorrii

pprrooffeessssiioonnaallii ,, cchhee ssii ssoonnoo rriittrroovvaattii aa

ppeerrddeerree ssoollddii aa ccaauussaa ddeellll ’’ uunniittàà ddeeggllii

aammaattoorriiaallii ..

IInn rriissppoossttaa aa qquueessttoo eevveennttoo ddiivveerrssii

ppeerrssoonnaaggggii ffaammoossii ssii ssoonnoo ddiimmoossttrraattii

iinntteerreessssaattii aall ccaammppoo ddeeggllii iinnvveessttiimmeennttii ,,

pprriimmoo ttrraa ccuuii EElloonn MMuusskk,, cchhee ttrraammiittee ddeeii

ttwweeeett hhaa ppaarrtteecciippaattoo aattttiivvaammeennttee aallllaa

ffaacccceennddaa ssppiinnggeennddoo aanncchhee iinn sseegguuiittoo

ssuullllaa ssttoorriiaa ddeellllaa ccrriippttoovvaalluuttaa ddeell

DDooggeeccooiinn.. QQuueessttaa mmoonneettaa iinnffaattttii ,, nnaattaa

ccoommee sscchheerrzzoo ppaarrooddiiaa ddeell BBiittccooiinn

iissppiirraattoo aallllaa ffiigguurraa ddeell ccaannee nniippppoonniiccoo

sshhiibbaa,,

rriibbaatttteezzzzaattoo ddaallll ’’ iinntteerrnneett ccoommee ddooggee

aappppuunnttoo,, hhaa vviissttoo ggrraazziiee aallll ’’ iinntteerreessssee ddii

MMuusskk ee aallll ’’ eennttuussiiaassmmoo ddeeggllii uutteennttii ddii

RReeddddiitt uunn’’ iimmppeennnnaattaa nneell ssuuoo vvaalloorree cchhee

ffiinnoo aa qquueell mmoommeennttoo nneessssuunnoo ssii ssaarreebbbbee

mmaaii aassppeettttaattoo..

II ll vvaalloorree ddeell ddooggeeccooiinn èè ppooii sscceessoo,, mmaa ssii

ssttiimmaa cchhee eennttrroo llaa ffiinnee ddeell 22002211 ppoottrreebbbbee

aarrrriivvaarree aa uunn ddoollllaarroo,, mmeennttrree aall

mmoommeennttoo vvaallee ssuuii 44 cceenntteessiimmii ee ii ll ssuuoo

ppiiccccoo èè ssttaattoo ppooccoo mmeennoo ddii 77 cceenntteessiimmii ..

SSuu uunnaa ssccaallaa ddiivveerrssaa ssttaa aauummeennttaannddoo

aanncchhee ll ’’ iinntteerreessssee ppeerr ii ll BBiittccooiinn,, cchhee ssttaa

vveeddeennddoo ggrraannddee ccrreesscciittaa ddii vvaalloorree ee

ppooppoollaarriittàà,, aannccoorraa uunnaa vvoollttaa ggrraazziiee iinn

ppaarrttee aallll ’’ iinnfflluueennzzaa ddeell TTwwiitttteerr ddii MMuusskk..
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DDIIAARRIIOO

SSCCOOLLAASSTTIICCOO
--

NNoottiizziiee,, eevveennttii ,, pprrooggeettttii ee aallttrroo ddaall nnoossttrroo LLiicceeoo
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LL ’’ iimmppoossssiibbiill iittàà ddii aasssseemmbbrraarrssii nnoonn

hhaa ffeerrmmaattoo iill ccoorrssoo ddii BBiioommeeddiicciinnaa

ddeell ll iicceeoo,, cchhee iill 2255 ddeell ggeennnnaaiioo ssccoorrssoo hhaa

ppoottuuttoo vviissiittaarree,, sseeppppuurr

tteelleemmaattiiccaammeennttee,, ii ll rreeppaarrttoo ddii

EEmmooddiinnaammiiccaa ddeellll ’’ oossppeeddaallee IInnffeerrmmii ddii

RRiimmiinnii .. II ll ttuuttttoo ssii èè ssvvoollttoo ssuullllaa

ppiiaattttaaffoorrmmaa TTeeaammss ttrraammiittee uunnaa

vviiddeeooccoonnffeerreennzzaa aa ccuuii ppaarrtteecciippaavvaannoo iinn

ddiiffffeerriittaa ttuuttttii ggllii ssttuuddeennttii iinn ddiiddaattttiiccaa aa

ddiissttaannzzaa ee ddaa uunn ccoommppuutteerr iinn AAuullaa

mmaaggnnaa ttuuttttii qquueellll ii iinn pprreesseennzzaa..

LL’’ iinnccoonnttrroo èè ccoonnssttaattoo ddii 33 ppaarrttii ,, aa ccuurraa

ddeell DDrr.. AAnnddrreeaa SSaannttaarreellll ii ee ddeellllaa DDrr..

FFeeddeerriiccaa BBaallddaazzzzii :: iinniizziiaallmmeennttee èè ssttaattoo

iinnttrrooddoottttoo,, ttrraammiittee uunnaa pprreesseennttaazziioonnee,,

ii ll ccoommppiittoo cchhee ssvvoollggoonnoo ii ccaarrddiioollooggii

iinntteerrvveennttiissttii ddii rreeppaarrttoo;; ddii sseegguuiittoo

uuttii ll iizzzzaannddoo uunnaa tteelleeccaammeerraa mmoobbiillee èè

ssttaattoo pprreesseennttaattoo iill llaabboorraattoorriioo nneell mmooddoo

ppiiùù ssiimmiillee ppoossssiibbiillee aadd uunnaa vviissiittaa iinn

ccaarrnnee eedd oossssaa;; iinnffiinnee,, aa cchhiiuuddeerree

ll ’’ aattttiivviittàà ii mmeeddiiccii ,, hhaannnnoo pprroonnttaammeennttee

rriissppoossttoo aallllee ddoommaannddee ddeell ppuubbbblliiccoo ddeellllaa

ssccuuoollaa ddaannddoo ssppuunnttii iinntteerreessssaannttii cchhee

aannddaavvaannoo ddaall ppeerrccoorrssoo ddii ssttuuddii

nneecceessssaarriioo aallll ’’ eessppeerriieennzzaa vveerraa ee pprroopprriiaa

cchhee pprroovvaa uunn mmeeddiiccoo qquuoottiiddiiaannaammeennttee..

NNeellllaa pprriimmaa sseezziioonnee aa ddaarree llaa vvooccee aallllaa

pprreesseennttaazziioonnee èè ssttaattaa llaa ddoottttoorreessssaa

BBaallddaazzzzii cchhee hhaa ssppiieeggaattoo iinn bbrreevvee ccoommee

vviieennee ssvvoollttaa uunnaa ccoorroonnooggrraaffiiaa ccoonn

mmeezzzzoo ddii ccoonnttrraassttoo,, ppeerr iinnddeennttiiffiiccaarree ii ll

pprroobblleemmaa,, ee ppooii uunn’’ aannggiiooppllaassttiiccaa,, ppeerr

ooppeerraarree ee rriissoollvveerrlloo.. IInn aaggggiiuunnttaa hhaa

ssppiieeggaattoo ccoommee ssiiaa,, ii ll rreeppaarrttoo ddii

ccaarrddiioollooggiiaa,, uunn oorrggaanniissmmoo ccoommuunniiccaannttee

ee pprriivvoo ddii cceennttrroo,, llee ccuuii ppaarrttii

ccoollllaabboorraannoo ccoossttaanntteemmeennttee.. AA sseegguuiirree ii ll

DDoottttoorr SSaannttaarreellll ii hhaa mmoossttrraattoo eennttrraammbbee

llee ssaallee ddeell llaabboorraattoorriioo mmoossttrraannddoo aanncchhee

iill ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeellll ’’AAnnggiiooggrraaffoo aa

rraaggggii XX,, ddeell mmaacccchhiinnaarriioo ppeerr ll ’’ iinniieezziioonnee

ddeell mmeezzzzoo ddii ccoonnttrraassttoo ee ddeell

ccoonnttrrooppuullssaattoorree aaoorrttiiccoo,, uunnoo ssttrruummeennttoo

ccaappaaccee ddii rreeggoollaarriizzzzaarree llaa cciirrccoollaazziioonnee ee

llaa pprreessssiioonnee ssaanngguuiiggnnaa aa lliivveelllloo

ddeellll ’’ aaoorrttaa.. II ll llaabboorraattoorriioo ee ll ’’uunniittàà

ccoorroonnaarriiccaa aaddiiaacceennttee ssoonnoo ttrraa llee mmiigglliioorrii

ee ppiiùù aavvaannzzaattee ssttrruuttttuurree aa lliivveelllloo

nnaazziioonnaallee .. SSoonnoo ssttaattee pprrooggeettttaattee

aallll ’’ iinntteerrnnoo ddeellll ’’ oossppeeddaallee ppeerr ggaarraannttiirree llaa

mmiinnoorree ppeerrddiittaa ddii tteemmppoo ppoossssiibbiillee ttrraa

ll ’’ aarrrriivvoo ddeellll ’’ aammbbuullaannzzaa pprreessssoo llaa

ssttrruuttttuurraa ee ll ’’ iinniizziioo ddeellllaa tteerraappiiaa ppeerr ii ll

CCOORRSSOO BBIIOOMMEEDDIICCIINNAA

VViissiittaa vviirrttuuaallee aall

llaabboorraattoorriioo ddii eemmooddiinnaammiiccaa

CChhrroonnooss FFaallccoo VVaannzzoolliinnii IIVVEE
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ppaazziieennttee.. II ll tteemmppoo ssttiimmaattoo,, iinn cclliimmaa ddii

eemmeerrggeennzzaa,, ppeerr uunnaa ccoorroonnooggrraaffiiaa èè ssoottttoo

ii 55 mmiinnuuttii ee ppeerr llee aannggiiooppllaassttiicchhee ppiiùù

sseemmpplliiccii ccii vvoogglliioonnoo aappppeennaa 2200 mmiinnuuttii

ppeerrcchhéé iill ppaazziieennttee ssiiaa aall ssiiccuurroo.. II ll tteemmppoo,,

iinn qquueessttoo ggeenneerree ddii ccoommpplliiccaazziioonnii èè llaa

cchhiiaavvee vviinncceennttee ppeerr llaa ssoopprraavvvviivveennzzaa

ddeell ppaazziieennttee.. II ll ppeerrssoonnaallee mmeeddiiccoo

dduurraannttee ll ’’uuttii ll iizzzzoo ddeellll ’’ aannggiiooggrraaffoo èè

pprrootteettttoo ddaa uunnaa ccooppeerrttuurraa cchhee rriivveessttee

ggoonnaaddii ,, ttoorraaccee ee ttiirrooiiddee cchhee ssoonnoo ppiiùù

sseennssiibbiill ii aaii rraaggggii XX,, iinnoollttrree ssuullllaa tteessttaa ee

ssuuii ppoollssii ssoonnoo ppoossttii ddeeii sseennssoorrii cchhee nnee

mmiissuurraannoo ll ’’ eessppoossiizziioonnee.. NNeellllee ssiittuuaazziioonnii

ppiiùù ccoommpplliiccaattee ii ll ppeerrssoonnaallee mmeeddiiccoo iinn

ssaallaa dduurraannttee ll ’’ aannggiiooppllaassttiiccaa aarrrriivvaa aadd

eesssseerree ffoorrmmaattoo aanncchhee ddaa sseeii ppeerrssoonnee,, ttrraa

ccuuii ii ll mmeeddiiccoo ooppeerraannttee,, uunn sseeccoonnddoo

ooppeerraattoorree,, uunn iinnffeerrmmiieerree aaddddeettttoo aallllee

ssoommmmiinniissttrraazziioonnii ddii ffaarrmmaaccii ,, uunn

aanneesstteessiissttaa,, uunn rriiaanniimmaattoorree eedd iill tteeccnniiccoo

ddii rraaddiioollooggiiaa.. LLaa ppaannddeemmiiaa hhaa aaffffeettttoo aa

lluunnggoo aanncchhee qquueessttoo rreeppaarrttoo,, cchhee hhaa

ddoovvuuttoo aaddoottttaarree mmiissuurree ddii ssiiccuurreezzzzaa cchhee

hhaannnnoo sseennssiibbiillmmeennttee aalllluunnggaattoo ii tteemmppii ..

FFoorrttuunnaattaammeennttee ii nnuuoovvii ttaammppoonnii ddaannnnoo

ll ’’ eessiittoo nneell ggiirroo ddii ppoocchhiissssiimmoo tteemmppoo

eevviittaannddoo aall ppeerrssoonnaallee ddii iinnddoossssaarree oollttrree

aallllee nnoorrmmaallii pprreeccaauuzziioonnii uunn sseeccoonnddoo

ppaaiioo ddii gguuaannttii ,, uunn ccaammiicciiee aaggggiiuunnttiivvoo ee

uunnaa vviissiieerraa.. LL’’uullttiimmaa sseezziioonnee ddeellllaa vviissiittaa

èè ssttaattaa ssii èè ssvvoollttaa nneellllaa ssaallaa ddii ccoonnttrroolllloo,,

ddoovvee eennttrraammbbii ii ddoottttoorrii ,, cchhee hhaannnnoo

ccoonnddoottttoo llee pprriimmee dduuee ppaarrttii ,, hhaannnnoo

rriissppoossttoo aallllee ddoommaannddee ddeeggllii ssttuuddeennttii cchhee

ssoonnoo ssttaattee vvaarriiee ddii nnaattuurraa ee rreellaattiivvee

pprriinncciippaallmmeennttee aall ppeerrccoorrssoo ddii ssttuuddii ,, aall

rraappppoorrttoo ttrraa mmeeddiiccii ee ffaammiigglliiaa ddeell

mmaallaattoo,, ggeessttiioonnee ddeell ppaanniiccoo ee ddaa ccoommee

ssoonnoo ccaammbbiiaattee llee ccoossee ddaa qquuaannttoo llaa

ppaannddeemmiiaa hhaa iimmppoossttoo nnuuoovvee ttiippoollooggiiee ddii

ccoommppoorrttaammeennttoo nneeii ccoonnffrroonnttii ddeeii

ppaazziieennttii .. SSii èè ccoossìì ccoonncclluussaa uunnaa vviissiittaa

cchhee,, nnoonnoossttaannttee ii mmeezzzzii ,, èè ssttaattaa ddaavvvveerroo

ccoommpplleettaa ee aaffffaasscciinnaannttee ee cchhee hhaa

ppeerrmmeessssoo ddii ccoommpprreennddeerree aall mmeegglliioo aa

nnooii ssttuuddeennttii ccoommee ffuunnzziioonnaa llaa ssttrruuttttuurraa..
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A rriva di colpo, tutto a un tratto, sai
che arriverà, ma non ci pensi, sei

sommerso di compiti, di pensieri, di
problemi di qualsiasi genere, poi ad un
certo punto ti affacci dalla finestra e lo
senti nell’aria. E’ tempo di giro! Te ne
accorgi perché la luce del sole diventa
più rosea, i vecchietti fischiettano note
incomprensibili di De Gregori e i
bambini fanno le gare in bicicletta,
esclamando a gran voce i campioni che
hanno fatto la storia del ciclismo. E

mentre le strade si vestono con vistosa
eleganza, i paesi si ricoprono di un
manto rosa e le città si truccano e si
fanno belle in attesa del loro amato giro.
Io mi immergo come ogni anno nelle
sue storie senza fine, abbandonandomi
tra le sue poesie, le sue canzoni, i suoi
romanzi e tra quella tenera attesa delle
sfreccianti due ruote, che passeranno
qui, a Rimini, tra lo smeraldo delle
campagne e il cobalto del mare. Proprio
qui, nelle terre della “dolce vita”, io mi
emoziono e inizio a ballare, cantare, ma

CCOONNCCOORRSSOO ''RREEPPOORRTTEERR PPEERR UUNN GGIIOORRNNOO''

EE'' tteemmppoo ddii GGiirroo
-

LLoorreennzzoo PPaauurrii VVHH

AAllccuunnii ssttuuddeennttii ddeell nnoossttrroo lliicceeoo hhaannnnoo ppaarrtteecciippaattoo aadd uunnaa sseelleezziioonnee

iinntteerrnnaa ppeerr ii ll ccoonnccoorrssoo ''RReeppoorrtteerr ppeerr uunn ggiioorrnnoo'',, pprrooppoossttoo aallllaa ssccuuoollaa ddaa

RRCCSS ee GGaazzzzeettttaa ddeelllloo SSppoorrtt ee lleeggaattoo aall GGiirroo dd''IIttaalliiaa 22002211,, cchhee ppaasssseerràà ddaa

RRiimmiinnii ppeerr llaa qquuiinnttaa ttaappppaa.. LLoorreennzzoo PPaauurrii ddii VVHH èè ssttaattoo sscceellttoo ttrraa qquueessttii ee

ppaarrtteecciippeerràà aallllaa sseelleezziioonnee pprroovviinncciiaallee ppeerr tteennttaarree ddii vviinncceerree uunn''eessppeerriieennzzaa

aall ffiiaannccoo ddeeii ggiioorrnnaalliissttii ddeellllaa GGaazzzzeettttaa.. RRiippoorrttiiaammoo ll''aarrttiiccoolloo cchhee hhaa

ssccrriittttoo ppeerr llaa sseeccoonnddaa ffaassee..
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soprattutto a pedalare.

PPrreennddoo llaa bbiiccii ee ssffrreecccciioo,, ccoommee ii vveelloocciissttii

ddeellllaa qquuiinnttaa ttaappppaa MMooddeennaa--CCaattttoolliiccaa,,

ffiinnoo aadd aarrrriivvaarree aall mmaarree.. AAlllloorraa mmii

ppeerrddoo nneell ffiissssaarree ll ’’ iimmmmeennssoo AAddrriiaattiiccoo,,

ccoolluuii cchhee hhaa aaccccoommppaaggnnaattoo ““ llaa mmaagglliiaa

rroossaa ppiiùù aammaattaa ddii ttuuttttii ii tteemmppii”” ,, PPaannttaannii ,,

vviinncciittoorree ddii qquueessttoo ttiittoolloo ppoocchhii ggiioorrnnii ffaa,,

ddooppoo uunnaa lluunnggaa vvoottaazziioonnee ttrraa llee mmaagglliiee

ppiiùù cceelleebbrrii ee sseennttiittee ddeellllaa nnaazziioonnee..

MMeennttrree llaa ““ccaarroovvaannaa”” ddeeii mmiieeii ppeennssiieerrii

ssii aapppprreessttaa aa eennttrraarree nneellllaa ““bbaaggaarrrree”” ddeell

mmiioo ccuuoorree,, iioo ccoonnttiinnuuoo aa rriivviivveerree ttuuttttee llee

ssttoorriiee ddeell ggrraannddee ee ccuurriioossoo ggiirroo..

GGiirraarrddeennggoo cchhee ccoorrrreevvaa ttrraa lloo ssgguuaarrddoo ddii

ttuuttttii ee ddeell ssuuoo aammiiccoo bbaannddiittoo,, ll ’’ iimmmmeennssaa

eedd eetteerrnnaa ssffiiddaa ttrraa BBaarrttaallii ccoonn ““ ii ll ssuuoo

nnaassoo ttrriissttee ccoommee uunnaa ssaalliittaa”” ,,

ppaarraaffrraassaannddoo JJaannnnaaccccii ,, ee CCooppppii ,, ““ ii ll

ccaammppiioonniissssiimmoo”” ,, cchhee ccoommee ddiirràà uunnoo ddeeii

ssuuooii mmaassssaaggggiiaattoorrii ,, ““ ccoonnttaavvaa ppiiùù ddeell

PPrreessiiddeennttee ddeellllaa RReeppuubbbblliiccaa,, ee ffoorrssee

aanncchhee ppiiùù ddeell PPaappaa”” .. CCoossìì ,, llee ppaarroollee ddii

GGiioovvaann BBrreerraa ffuu CCaarrlloo ffaannnnoo ddaa ggrreeggaarriioo

nneellllaa mmiiaa mmeennttee ee rriissaallggoo aa qquueeii

mmoommeennttii iinn ccuuii ii ll MMuussiicchhiieerree vveeddeevvaa ii

ggrraannddii rriivvaallii ,, mmaa mmaaii nneemmiiccii ,, ddiissccuutteerree

ccoommee dduuee tteenneerrii aammaannttii aall tteelleeffoonnoo,, mmaa

iinnvveeccee ddii ddiirree ““ ttii aammoo ppiiùù iioo”” ,, ““NNOO!! IIoo”” ,,

lloorroo ssuussssuurrrraavvaannoo aaii mmiiccrrooffoonnii llaa lloorroo

mmooddeessttiiaa.. IInn qquueessttoo vvoorrttiiccee ddii

sseennssaazziioonnii ppaassssaannddoo ddaallllaa ““ llooccoommoottiivvaa

uummaannaa”” ,, LLeeaarrccoo GGuueerrrraa,, pprriimmoo aadd

iinnddoossssaarree llaa mmaagglliiaa rroossaa,, aa NNiibbaallii ,,

pprroottaaggoonniissttaa ddii uunn ttrriissttee iinnffoorrttuunniioo cchhee

rriisscchhiiaa ddii ffaarrggllii ssaallttaarree ii ll ggiirroo,, aa

GGeeoorrgghheeggaann HHaarrtt,, uullttiimmoo vviinncciittoorree

ddeellll ’’ aarrddiittaa mmaagglliiaa,, iioo mmii aaggiittoo ee iinniizziioo aa
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ssooggnnaarree..

CCoossii ,, ccoommee ooggnnii aannnnoo,, iioo aassppeettttoo aa

ccaavvaalllloo ddeellllaa pprriimmaavveerraa iill GGiirroo dd’’ II ttaalliiaa ee

ffiissssaannddoo qquueessttoo ccoommppuutteerr iinn aatttteessaa ddii

uunnaa rriissppoossttaa ee ddii uunnaa ssppiieeggaazziioonnee aa ccoossaa

ssii pprroovvii ooggnnii vvoollttaa cchhee ppaassssaa llaa rriinnoommaattaa

ccoorrssaa,, mmii rriittoorrnnaannoo iinn mmeennttee llee ppaarroollee

ddeeii mmiieeii nnoonnnnii ,, cchhee ddii ggiirrii nnee hhaannnnoo vviissttii

ttaannttii ,, ssii ppeerrcchhéé ccoommee mmii ddiiccoonnoo lloorroo,,

qquuaannddoo cchhiieeddoonnoo cchhee sseennssaazziioonnii ttii

ffaacccciiaa pprroovvaarree ii ll GGiirroo èè uunn ppoo’’ ccoommee

qquuaannddoo ttii cchhiieeddoonnoo cchhee ccoossaa ssiiaa ll ’’ aammoorree,,

vvaaii iinn ccoonnffuussiioonnee,, iinniizzii aa ddiimmeennaarrttii ,,

ssaallggoonnoo llee ppaallppiittaazziioonnii ,, ttii ssii aarrrroottoollaa llaa

lliinngguuaa ee iill ccuuoorree ssii rriieemmppiiee ddii ggiiooiiaa ee

ffiinniissccii ppeerr rriissppoonnddeerree ccoonn uunn bbaannaallee

‘‘nnoonn lloo ssoo’’ .. PPeerrcchhéé iill ggiirroo èè qquueessttoo,, uunn

““nnoonn lloo ssoo”” nneeii ccuuoorrii ddii ttuuttttii ,, cchhii lloo vviivvee

ccoonn ffrreenneessiiaa,, cchhii ccoonn lleeggggeerraa

ssppeennssiieerraatteezzzzaa ee aalllleeggrriiaa ee cchhii ccoommee mmee

pprroovvaa ttuuttttoo qquueessttoo,, ppeerrcchhéé ccoommee ddiicceevvaa

iill ggrraannddee RReennaattoo SSeerrrraa,, ““ iinn bbiicciicclleettttaa ssii



al professor Francesco Saverio Succi.

Il tradimento delle nostre stesse pietre si riflette nei letti degli uomini che verranno;
nella polvere di una muta preghiera, addosso alla porta della morte,
sopravviviamo, sudiamo e ci tratteniamo
mettendo così a tacere i possibili ricordi delle vite accanto.
Vi è una miseria che scorre nella nostra violenza,
e mentre moriamo così piano l’uno nell’altra,
torniamo a essere immortali tra le ombre dei morti, in mezzo ai vivi.
Nel tempo che prendiamo in prestito ogni giorno
negli spazi tra le stelle e nei sussurri dei salici
tra acque nere che sono silenzi di guerra tra fratelli,
osservo la tua grigia lapide, amico mio
per ventidue secondi, prima che vengano posati quei fiori
dopo sei lunghi anni di un tempo che non mi appartiene;
ma in questo spazio di attimi, su petali di magnolia seccati,
annaspo ancora per le parole ed aspetto le amate sabbie,
così da poter scrivere ancora della resa e del vanto che porta con sé.

GGiioorrggiiaa DDeellllaarroossaa IIVVBB


