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MMaarriiaa  GGeenneetthh  

DDee  ““ II ll   FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa””   

  

PPeerr  ppaassssaarree  nnuuoovvaammeennttee  aall  ddiibbaattttiittoo,,  iioo  cchhiiaammeerreeii  aa  qquueessttoo  ttaavvoolloo  GGiioovvaannnnaa  

GGrriiggnnaaffffiinnii  ee  AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo  ee,,  vviissttoo  cchhee  mmii  ttrroovvoo  iinn  qquueessttaa  ppoossiizziioonnee  ddii  

ppootteerree,,  pprreennddoo  ssuubbiittoo  llaa  ppaarroollaa  ee  ffaacccciioo  uunnaa  ddoommaannddaa  aa  GGiioovvaannnnaa..  

IInn  qquueessttii  uullttiimmii  mmeessii  vveennggoonnoo  mmeennoo  mmoollttee  ddeellllee  mmiiee  cceerrtteezzzzee  ee,,  qquueessttoo,,  iinn  

sséé  nnoonn  èè  uunn  mmaallee  ppeerrcchhéé  iioo  ssoonnoo  uunnaa  ccuullttrriiccee  ddeell  dduubbbbiioo  ee  ddeellllaa  ppeerrpplleessssiittàà..  

IInn  qquueessttoo  oorriizzzzoonnttee  ddii  vveenniirree  mmeennoo  ddeellllee  mmiiee  cceerrtteezzzzee  cc''èè  ssttaattaa,,  iinnttaannttoo  

FFrraannccaa  BBiimmbbii  cchhee  èè  vveennuuttaa  aall  nnoossttrroo  SSeemmiinnaarriioo  ssuullllaa  ppoollii ttiiccaa  ee  ccii  hhaa  

pprrooppoossttoo  ddaallllaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa  ddii  ccoonnssiigglliieerraa  ddeell  SSiinnddaaccoo  ddii  VVeenneezziiaa,,  aanncchhee  

qquueessttaa  iiddeeaa  cchhee  ppeerr  nnooii  èè  rriissuullttaattaa  uunn  ppoocchhiinnoo  pprroovvooccaattoorriiaa..  LLeeii  ccii  ddiicceevvaa::  

ggllii  uuoommiinnii  ffaannnnoo  ppoolliittiiccaa  iinn  mmaanniieerraa  pprraaggmmaattiiccaa,,  bbaassaannddoossii  mmoollttoo  ssuullllaa  

rreellaazziioonnee,,  nnooii,,  iioo,,  aavveevvoo  qquueessttoo  ccoonnvviinncciimmeennttoo  hhaarrdd  cchhee  eerraa  cchhee  llaa  ppoollii ttiiccaa  

ddeellllee  rreellaazziioonnii,,  mmaaggaarrii  aanncchhee  nneellllaa  mmaanniieerraa  uunn  ppoocchhiinnoo  rriiggiiddaa  ee  ssccoollaassttiiccaa  

ddii  ccuuii  ppaarrllaavvaa  pprriimmaa  AAddrriiaannaa,,  ffoossssee  uunnaa  nnoossttrraa  pprreerrooggaattiivvaa  ffeemmmmiinniillee..  OOrraa  

ttuu,,  GGiioovvaannnnaa,,  qquueessttaa  mmaattttiinnaa  hhaaii  ddeettttoo  cchhee  ccii  ssoonnoo  aammbbiittii ,,  ccoommee  ppeerr  

eesseemmppiioo  qquueelllloo  ddeellllaa  lleeggiissllaazziioonnee  ddeeggllii  EEnnttii  ll iirriiccii,,  iinn  ccuuii  nnoonn  ssii  ppuuòò  ffaarree  

ppoolliittiiccaa  ddaa  ddoonnnnee..  AAlllloorraa  mmii  vviieennee  uunn  dduubbbbiioo  ggrraannddiissssiimmoo  ee  mmii  cchhiieeddoo  ssee  

ttuuttttaa  llaa  nnoossttrraa  oottttiiccaa  --  cchhee  èè  qquueellllaa  ddii  gguuaarrddaarree  aall  mmoonnddoo  ccoonn  qquueessttaa  

ssooggggeettttiivviittàà  ffeemmmmiinniillee  ee  cchhee  pprreessuuppppoonnee  cchhee  ttuu  ppoossssaa  ffaarree  llaa  lleeggggee  ssuuii  

mmaacceellllii  ee  ssuuggllii  EEnnttii  ll iirriiccii  ddaa  ddoonnnnaa  ––  èè  ssbbaagglliiaattaa,,  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee  ttuu,,  cchhee  

sseeii  llàà  nneell  lluuooggoo  ddeell  ppootteerree,,  ddiiccii  cchhee  nnoonn  èè  vveerroo..  SSee  èè  ccoossìì,,  iioo  mmii  aattttaaccccoo  aall  

ttaavvoolloo  ee  ddiiccoo::  ““OOddddiioo,,  cc''èè  uunn  tteerrrreemmoottoo”” ..  VVuuooii  ssppiieeggaarrmmii  ddii  ppiiùù??  

  

  

GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii  

DDeeppuuttaattaa  aall  PPaarrllaammeennttoo  

  

AApppprrooffiittttoo  ddii  qquueessttaa  ddoommaannddaa,,  ccuuii  pprroovveerròò  aa  rriissppoonnddeerree,,  ppeerr  ffaarree  pprriimmaa  uunn  

rriiffeerriimmeennttoo  aadd  aallccuunnee  ccoossee  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  ddeettttee  ssttaammaattttiinnaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  

nneellllaa  rreellaazziioonnee  ddii  AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo,,  cchhee  ccoommee  sseemmpprree  mmii  hhaa  aaffffaasscciinnaattoo  ee  

nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  iinnqquuiieettaattoo  mmoollttiissssiimmoo..  MMii  hhaa  iinnqquuiieettaattoo  ppeerr  ii ll  ffaattttoo  cchhee  

llaa  ssuuaa  rreellaazziioonnee  nnoonn  mmii  ccoommpprreennddeevvaa,,  nneell  sseennssoo  cchhee  lloo  sscchheemmaa  ddaa  lleeii  

ddeelliinneeaattoo  nnoonn  ooffffrriivvaa  uunnoo  ssppaazziioo  iinn  ccuuii  vviivveerree  qquueell  cchhee  ssoonnoo  iioo  ooggggii..  EE  
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qquuaannddoo  ddiiccoo  ''iioo  ooggggii ''  nnoonn  mmii  rriiffeerriissccoo  ssoolloo  aadd  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  eemmppiirriiccaa,,  mmaa  

aa  qquueellll ''iinnssiieemmee  ddii  eessppeerriieennzzaa--rriifflleessssiioonnee--tteeoorriiaa--ddiissppoossiittiivvii  cchhee  cchhiiaammiiaammoo  

ssooggggeettttiivviittàà..  

DDuunnqquuee  uunnaa  tteeoorriiaa  cchhee  mmii  iimmppeeddiissccee  ddii  vviivveerree,,  cchhee  ccoollllooccaa  aaii  mmaarrggiinnii  

ll ''eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà,,  nnoonn  èè  uunnaa  ““bbuuoonnaa””   tteeoorriiaa,,  qquuaannttoo  mmeennoo  nnoonn  

ppeerr  mmee..  

MMaa  aall  ddii  llàà  ddii  qquueessttoo,,  hhoo  pprroovvaattoo  aadd  iinntteerrrrooggaarree  llee  rraaggiioonnii  ddeellllaa  mmiiaa  

iinnqquuiieettuuddiinnee  ee  llaa  rriissppoossttaa  cchhee  mmii  ssoonnoo  ddaattaa  hhaa  mmoollttoo  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  llaa  

ddoommaannddaa  cchhee  mmii  èè  aappppeennaa  ssttaattaa  rriivvoollttaa..  CCiiooèè,,  llaa  tteeoorriiaa  eessppoossttaa  ddaa  AAddrriiaannaa  

CCaavvaarreerroo  èè  uunnaa  tteeoorriiaa  cchhee  nnoonn  mmii  ccoommpprreennddee  ppeerrcchhéé  ll ''eessppeerriieennzzaa  iinn  ccuuii  iioo  

ssoonnoo  ooggggii  nnoonn  rriissppoonnddee  nnéé  aall  ““ cchhee  ccoossaa  ssoonnoo””   nnéé  aall  ““cchhii  ssoonnoo”” ,,  ppeerr  uussaarree  llee  

ssuuee  ccaatteeggoorriiee..  IIll   mmoommeennttoo  tteeoorriiccoo  eedd  eessppeerriieennzziiaallee  iinn  ccuuii  mmii  ttrroovvoo  aadd  eesssseerree  

ggeettttaattaa  ooggggii  rriigguuaarrddaa  ppiiuuttttoossttoo  llaa  ddoommaannddaa  ““ssoonnoo  iioo??”” ..  SSii  ttrraattttaa  

eevviiddeenntteemmeennttee  ddii  uunnaa  ddoommaannddaa  ((ee  ddii  uunnaa  tteeoorriiaa))  ddiivveerrssaa  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  

cchhee  mmuuoovveennddoossii  iinnttoorrnnoo  aall llee  qquuaalliittàà,,  aaggllii   aattttrriibbuuttii  ee  aallll ''uunniicciittàà  ddeell  ssooggggeettttoo  

ccoonnttiinnuuaa  aa  ccoonnffiigguurraarrssii  ccoommee  uunnaa  tteeoorriiaa  oonnttoollooggiiccaa  ddeell  ssooggggeettttoo  sstteessssoo..  

IInnffaattttii  ii ll  lluuooggoo  tteeoorriiccoo  eedd  eessppeerriieennzziiaallee  iinn  ccuuii  mmii  ccoollllooccoo  ooggggii,,  ppoottrreeii  

ddeeffiinniirrlloo  ccoommee  ffeennoommeennoollooggiiccoo--eessiisstteennzziiaallee,,  vviissttoo  cchhee  mmuuoovvee  ddaallll ''eessiisstteennzzaa  

ddeellllaa  ““pplluurraalliittàà  ddeeii  vviivveennttii”” ,,  ppeerr  uussaarree  uunn''eesspprreessssiioonnee  ccaarraa  aadd  HHaannnnaahh  

AArreennddtt..  PPlluurraalliittàà  ddeeii  vviivveennttii  ddaa  uunn  llaattoo  ee  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  cchhee  ggllii  sstteessssii  

vviivveennttii  ssoonnoo  aa  lloorroo  vvoollttaa  aattttrraavveerrssaattii  ddaallllaa  pplluurraallii ttàà::  ssiiaammoo  lloonnttaannii,,  mmoollttoo  

lloonnttaannii,,  ccoommee  ccaannttaavvaa  BBaattttiiaattoo,,  ddaa  ““uunn  cceennttrroo  ddii  ggrraavviittàà  ppeerrmmaanneennttee”” ..  CCoossìì  

ccoommee  ssiiaammoo  lloonnttaannii  ddaa  uunnaa  sseeppaarraazziioonnee  aassssoolluuttaa  ttrraa  iioo  ee  mmoonnddoo,,  iinntteerrnnoo--

eesstteerrnnoo,,  ddeennttrroo--ffuuoorrii..  

DDaa  ttuuttttoo  qquueessttoo,,  eevviiddeenntteemmeennttee,,  ddeerriivvaannoo  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  ddii  nnoonn  ppooccoo  

ccoonnttoo  aanncchhee  rriissppeettttoo  aaii  ddiissccoorrssii  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  ee  

ccoonnttiinnuuiiaammoo  aa  ffaarree..  PPeerr  eesseemmppiioo  ii  ddiissccoorrssii  rreellaattiivvii  aadd  uunnaa  ddiissttiinnzziioonnee  nneettttaa  

ttrraa  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddeell  sseennssoo  ppiieennoo  ee  ddeellllaa  ppuurreezzzzaa  ((mmaaggaarrii,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  

nneecceessssaarriiaammeennttee,,  aaggiibbiillee  nneeii  lluuoogghhii  sseeppaarraattii  ddeellllee  ddoonnnnee))  ddaa  ccoonnttrraappppoorrrree  

aadd  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ee  ddeell  nneeggoozziiaattoo  ((mmaaggaarrii  ddaa  llaasscciiaarree  

iinntteerraammeennttee  nneellllee  mmaannii  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  ee  ddeellllee  lloorroo  ddiinnaammiicchhee))..  CCrreeddoo  cchhee  

ddaavvaannttii  aa  qquueessttaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddii  uunn  ddooppppiioo  bbiinnaarriioo  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa,,  aanncchhee  

ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ddoonnnnee,,  mmoollttee  aazziioonnii  ee  ppaarroollee  ssiiaannoo  ggiiàà  ssttaattee  pprroonnuunncciiaattee..  PPeerr  

qquuaannttoo  mmii  rriigguuaarrddaa  hhoo  ggiiàà  rriiccoorrddaattoo  ssttaammaattttiinnaa  cchhee  llaa  sscceellttaa  ddii  aannddaarree  iinn  
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PPaarrllaammeennttoo  nnoonn  hhaa  ssiiggnniiffiiccaattoo  ll ''aabbbbaannddoonnoo  ddeell  lluuooggoo  ddeellllaa  ppuurreezzzzaa  ee  ddeellllaa  

rreellaazziioonnee  ttrraa  ddoonnnnee  ((ll ''AAssssoocciiaazziioonnee  OOrrllaannddoo  eedd  iill   CCeennttrroo  ddeellllee  ddoonnnnee  ddii  

BBoollooggnnaa  cchhee,,  ppeerraallttrroo,,  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ggiiàà  uunn  lluuooggoo  ddeellllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ee  ddeell  

nneeggoozziiaattoo  iissttiittuuzziioonnaallee))  ppeerr  sscceegglliieerree  uunn''aallttrraa  ppoolliittiiccaa::  qquueellllaa  ddeellllaa  

ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ee  ddeell  ccoommpprroommeessssoo..  LLaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee,,  ii ll  ccoommpprroommeessssoo,,  

iill  nneeggoozziiaattoo  ssoonnoo  ee  vviivvoonnoo  ddaappppeerrttuuttttoo,,  ppeerrcchhéé  oovvuunnqquuee  vviivvee  qquueellllaa  

pplluurraall iittàà  ddii  vviivveennttii  cchhee  ttuuttttii  iinnssiieemmee,,  ee  cciiaassccuunnoo  iinnddiivviidduuaallmmeennttee,,  ssiiaammoo..  

DDuunnqquuee  cc''eerraa  aanncchhee  qquueessttaa  ooppzziioonnee  tteeoorriiccaa  nneellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddii  uunnaa  

sscceellttaa  ddeell  ttuuttttoo  ppeerrssoonnaallee::  vvaallee  aa  ddiirree  llaa  ccoonnvviinnzziioonnee  cchhee  lloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  iinn  

ccuuii  vviivvee  llaa  ppoolliittiiccaa  ee  llaa  ssuuaa  ccaappaacciittàà  ddii  pprreessaa  ssuullllaa  rreeaallttàà,,  nnoonn  ssaa  ppiiùù  ccoossaa  

ffaarrsseennee  ddeellllaa  ddiissttiinnzziioonnee  ttrraa  ddeennttrroo  ee  ffuuoorrii,,  ppoollii ttiiccaa  ddiirreettttaa  ee  ppoolliittiiccaa  

ssttrruummeennttaallee,,  vviissttoo  cchhee,,  oollttrree  aallll ''uunniittàà  ddeeii  ssooggggeettttii,,  llaa  sstteessssaa  uunniittaarriieettàà  ddeellllaa  

ppoolliittiiccaa  ssii  èè  rriivveerrssaattaa  ee  ddiisssseemmiinnaattaa  nneellll ''iinnssiieemmee  vvaarriieeggaattoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee..  

IIll   pprroobblleemmaa,,  cchhee  aanncchhee  iinn  ppoolliittiiccaa  ccii  ssii  ppoonnee,,  dduunnqquuee,,  ooggggii  ddii  ffrroonnttee,,  rruuoottaa  

iinnttoorrnnoo  aall llee  sstteessssee  ppaarroollee  cchhee  ddeeffiinniissccoonnoo  ll ''oorriizzzzoonnttee  ddeeii  ssiisstteemmii  aa  rreettee::  

rreellaazziioonnee  ((rreellaaiiss)),,  ssccaammbbiioo,,  ttrraadduuzziioonnee,,  ccoonnnneessssiioonnee..  

VVeenneennddoo  ppiiùù  ddiirreettttaammeennttee  aallllaa  ddoommaannddaa  cchhee  mmii  èè  ssttaattaa  ppoossttaa,,  ttuuttttoo  cciiòò  

ccoommppoorrttaa  cchhee  aacccceettttiiaammoo  ll ''iiddeeaa  ddii  uunn  rreeaallee  cchhee  ffaa  rreessiisstteennzzaa  aallllaa  tteeoorriiaa  eedd  aall   

ssiimmbboolliiccoo..  DDuunnqquuee  ddii  uunn  rreeaallee  cchhee  pprreesseennttaa  ddeeii  vvuuoottii  ee  ddeeii  lluuoogghhii  cciieecchhii,,  

aanncchhee  aa  mmee  cchhee  vvoorrrreeii  ddiissppiieeggaarree  ssuu  ddii  eessssoo  llaa  ppaarrzziiaallii ttàà  ttoottaalliizzzzaannttee  ddeellllaa  

tteeoorriiaa  ffeemmmmiinniissttaa..  EE  ddii  ffrroonnttee  aa  qquuaallccoossaa  cchhee  mmii  ffaa  oossttaaccoolloo,,  rreessttaa  

iimmpprreennddiibbiillee  aall llaa  mmiiaa  aazziioonnee  ccoommee  aallllaa  mmiiaa  tteeoorriiaa,,  nnoonn  mmii  rreessttaa  cchhee  

aacccceettttaarree  ddii  eesssseerree  iimmppeerrffeettttaa,,  ppaarrzziiaallee  ee  lliimmiittaattaa..  

LLaa  ppaarrzziiaallii ttàà  nnoonn  èè  iinnffaattttii  ssoolloo  uunn  ccoonntteennuuttoo  ddeell  ppeennssiieerroo  ddeellllee  ddoonnnnee,,  mmaa  

uunnaa  mmooddaalliittàà  cchhee  lliimmiittaa  llaa  ssuuaa  sstteessssaa  ccaappaacciittàà  ddii  pprreessaa  ssuull  rreeaallee..  

DDaa  qquueessttoo  ddiisscceennddee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoonnsseegguueennzzee,,  pprriimmaa  ffrraa  ttuuttttee  qquueellllaa  ddii  

aacccceettttaarree  ii ll  ppaarraaddoossssoo  ee  llaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  ccoommee  ssttaattoo  ppeerrmmaanneennttee  ddii  qquueessttoo  

ssooggggeettttoo  cchhee  ddiiccee  ““ssoonnoo  iioo??””   ee  nnoonn  ““ cchhii  ssoonnoo  iioo??”” ..  MMeegglliioo,,  ccoommee  ddiiccee  

TTrriinnhh  MMiinnhh  HHaa,,  ffeemmmmiinniissttaa  ddii  oorriiggiinnee  vviieettnnaammiittaa,,  ssttaattuunniitteennssee  dd''aaddoozziioonnee  ee  

cchhee  vviivvee  aa  PPaarriiggii,,  aacccceettttaarree  iill  ffaattttoo  cchhee  iill  ssooggggeettttoo  ppoossttmmooddeerrnnoo  èè  qquueelllloo  cchhee  

ddiiccee  ee  ssaa  ddiirree,,  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  nneelllloo  sstteessssoo  mmoommeennttoo,,  dduuee  oo  ttrree  ccoossee  

ccoonnttrraaddddiittttoorriiee..  

EE''  qquueessttoo  lloo  ssttaattoo  eessttrreemmoo  iinn  ccuuii  vviivvee  ooggggii  llaa  ppoolliittiiccaa,,  iinn  ccuuii  vviivvee  ooggggii  aanncchhee  

llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa,,  ppeerrcchhéé,,  oovvvviiaammeennttee,,  ppiiùù  cc''èè  ddiissppeerrssiioonnee  ee  ppiiùù  
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ffoorrttee  ddiivveennttaa  iill  ddeessiiddeerriioo  ddeell  rriiccoonnggiiuunnggiimmeennttoo,,  ddeell  rriittrroovvaammeennttoo  ddii  uunnaa  

rreellaazziioonnee  nnoonn  oorriiggiinnaarriiaa,,  mmaa  cchhee  ssii  ccoossttrruuiissccee  ee  ssii  ccoossttiittuuiissccee  aattttrraavveerrssoo  

ll ''aazziioonnee..  

EE''  ppeerr  qquueessttee  rraaggiioonnii  cchhee  iioo  mmii  sseennttoo  nnoonn  ssoolloo  ddii  lleeggiittttiimmaarree  eedd  aauuttoorriizzzzaarree,,  

mmaa  ddii  ddaarree  ffoorrzzaa  aa  ttuuttttee  llee  pprraattiicchhee  ddiivveerrssee  ddii  ddoonnnnee  cchhee  aaggiissccoonnoo  iinn  qquueessttoo  

ppaaeessee  ee  nneell  mmoonnddoo  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo..  

NNoonn  mmii  ssccaannddaalliizzzzaa,,  aannzzii  ttrroovvoo  ppoossiittiivvaa,,  ooggggii,,  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllee  qquuoottee::  nnoonn  èè  

llaa  mmiiaa  ssttoorriiaa,,  mmaa  llaa  rriiccoonnoossccoo  ccoommee  mmooddeelllloo,,  ssttrruummeennttoo  ppaarrzziiaallee  cchhee  ddàà  

ffoorrmmaa,,  ddaa  qquuaallcchhee  ppaarrttee,,  iinn  qquuaallcchhee  ffrraammmmeennttoo,,  aadd  uunnaa  rreeaallttàà  nnoonn  aannccoorraa  

ggoovveerrnnaattaa  iinntteerraammeennttee  ddaall  ssiimmbboolliiccoo  ffeemmmmiinniillee..  

QQuueessttoo  èè  iill  ppuunnttoo  ee  dduunnqquuee  nnoonn  vvoogglliioo  eesscclluuddeerree  nneessssuunnaa  pprraattiiccaa  cchhee  vveennggaa  

ddaallllee  ddoonnnnee,,  mmaa  aavvvveerrttoo  ll ''eessiiggeennzzaa  ddii  ttrroovvaarree  ccoonnnneessssiioonnii,,  ffaarree  ttrraadduuzziioonnii,,  

rriittrroovvaarree  ee  ccoossttrruuiirree  uunn  sseennssoo  ccoommuunnee,,  aa  ppaarrttiirree  ddaall  ffaattttoo  cchhee  ll ''eessppllooddeerree  ddeeii  

ssooggggeettttii  ccoommee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  nnoonn  ffaa  ttaacceerree  iinn  mmee  llaa  ddoommaannddaa,,  iill  ddeessiiddeerriioo  ddii   

uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee..  

EE''  lloo  sstteessssoo  pprroocceessssoo  cchhee  hhaa  iinnvveessttiittoo  llaa  tteeoorriiaa  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  sseessssuuaallee,,  

mmeessssaa  iinn  ccrriissii  ddaallllaa  nnoozziioonnee  ddii  ““ddiiffffeerreennzzee”” ..  

MMaa  ooggggii  ddoobbbbiiaammoo  ttoorrnnaarree  aadd  iinntteerrrrooggaarrccii  ssuullllaa  ddiiffffeerreennzzaa  sseessssuuaallee,,  nnoonn  

aassssuummeennddoollaa  ppiiùù  ccoommee  ddaattoo  ffoonnddaannttee  ddeell  ssooggggeettttoo  ffeemmmmiinniillee,,  mmaa,,  ffoorrssee,,  

ddeell  ssuuoo  ddeessiiddeerriioo..  

CCoossìì  ccoommee,,  ddooppoo  aavveerree  ddiissppeerrssoo  llaa  nnoossttrraa  ppoollii ttiiccaa  iinn  uunnaa  rriicccchheezzzzaa  ee  

ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddii  ppoolliittiicchhee  aanncchhee  ccoonnttrraappppoossttee  ffrraa  lloorroo,,  èè  nneecceessssaarriioo  

rriiccoonnnneetttteerree  ttaall ii  pprraattiicchhee,,  mmaa  aanncchhee  ttoorrnnaarree  aadd  iinntteerrrrooggaarrccii  ssuu  uunnaa  ccoommuunnee  

ppoolliittiiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee..  UUnnaa  ppoolliittiiccaa  ccoommuunnee  cchhee  cceerrttoo  nnoonn  ppuuòò  aassssuummeerree  llaa  

ffoorrmmaa  rriiggiiddaa  ee  ssttrruuttttuurraattaa  ddii  uunn  ppaarrttiittoo  ddeellllee  ddoonnnnee,,  mmaa  ppuuòò  llaasscciiaarree  

iinnttrraavvvveeddeerree  ll ''aannddaammeennttoo  fflleessssiibbiillee  ee  lleeggggeerroo  ddii  uunnaa  rreettee  ccoonnssaappeevvoollee,,  

ccooeessaa  ee,,  pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo,,  iinntteell lliiggeennttee..  

  

  

MMaarriiaa  GGrraazziiaa  TToottoollaa  

DDoocceennttee  ddii  EEccoonnoommiiaa  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  aallll ’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  VVeerroonnaa  

  
VVoolleevvoo  rriinnggrraazziiaarree  AAddrriiaannaa,,  ppeerr  qquueessttaa  rreellaazziioonnee  bbeellll iissssiimmaa  ee  ddeennssiissssiimmaa  ddii  

iimmpplliiccaazziioonnii  ee  aanncchhee  ddii  rriifflleessssiioonnii..  IIoo  vvoorrrreeii,,  ppeerròò,,  cchhee  mmii  cchhiiaarriissssee  mmeegglliioo  

iill  ccoonncceettttoo  ddii  uunniicciittàà  nneellllaa  rreellaazziioonnee  cchhee,,  ssee  ddaa  uunn  llaattoo  tteennddee  aa  ssoottttoolliinneeaarree  
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llaa  ddiimmeennssiioonnee  ffoorrttee  ddeellllaa  iiddeennttiittàà,,  ddaallll ''aallttrroo  llaattoo  iimmpplliiccaa  uunnaa  iiddeennttiittàà  cchhee  vvaa  

lleettttaa  nneellllaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  ll ''aalltteerriittàà..  

IIoo  mmii  cchhiieeddoo,,  ccoommee  vvaa  lleettttaa  qquueessttaa  rreellaazziioonnee  nneellll ''aammbbiittoo  ddeellllaa  rraaggiioonnee  

pprraattiiccaa,,  pprraattiiccaammeennttee  nneellll ''aammbbiittoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa,,  eevviittaannddoo  iinn  ffoonnddoo  aanncchhee  

cchhee  ssii  rriiccaaddaa  nneellll ''iimmppeerriiaalliissmmoo  ddeellll ''iioo  ppeerr  ccuuii  ll ''aallttrroo  ddiivveennttaa  eessiisstteennttee  

ssoollttaannttoo  ssee  ffuunnzziioonnaallee  aaii  mmiieeii  iinntteerreessssii..  UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo  cchhee  vvoorrrreeii  ttuu  mmii  

cchhiiaarriissssii  èè  qquueelllloo  cchhee  rriigguuaarrddaa,,  aappppuunnttoo,,  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeell  ffiinnee,,  qquuaannddoo  nnooii   

iinn  eeccoonnoommiiaa  ee  iinn  ppoollii ttiiccaa  iinnttrroodduucciiaammoo  ll ''aassppeettttoo  ffiinnee,,  cchhiiaarraammeennttee,,  

iinnttrroodduucciiaammoo  aanncchhee  uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  eettiiccaa..  QQuuiinnddii  iill  rraappppoorrttoo  ffrraa  ppoollii ttiiccaa  ee  

eettiiccaa  vviissttaa  aallllaa  lluuccee  ddeell  ppeennssiieerroo  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa..  GGrraazziiee..  

  

  

EErrmmeenneeggiillddaa  UUcccceellllii  

DDii  ““ II nnffooppeerrllaa””   ee  ddeellll ’’ aassssoocciiaazziioonnee  tteelleemmaattiiccaa  ““ MMeeddeeaa””   

  

QQuuaannttoo  èè  ssttaattoo  ddeettttoo  ooggggii   rraapppprreesseennttaa,,  ppeerr  mmee,,  uunn  ppuunnttoo  ddii  nnoonn  rriittoorrnnoo  ee  

ccoonnccoorrddoo  ccooll  ffaattttoo  cchhee  ssiiaa  tteemmppoo  ddii  rriippeennssaarree  llaa  ddiiffffeerreennzzaa..  PPiiùù  cchhee  ddeellllee  

ddoommaannddee,,  aall llee  rreellaattrriiccii  vvoorrrreeii  eessppoorrrree  aallccuunnii  dduubbbbii..  

PPrriimmaa,,  ppeerròò,,  uunnaa  pprreecciissaazziioonnee  ddii  ““ssttoorriiaa  ppaaddoovvaannaa”” ::  qquuaannddoo  FFrraannccaa  BBiimmbbii  

––  ee  mmii  ssppiiaaccee  nnoonn  ccii  ssiiaa  lleeii  aa  ddiirrlloo  --  ppaarrllaavvaa  ddii  rreellaazziioonnii,,  sseeccoonnddoo  mmee  nnoonn  

ppaarrllaavvaa  ddii  rreellaazziioonnii  ffrraa  uuoommiinnii::  ggll ii  uuoommiinnii  ffaannnnoo  ssppaallllaa  aa  ssppaallllaa,,  iill  cchhee  èè  

ddiivveerrssoo,,  èè  ccoorrppoorraattiivviissmmoo,,  èè  mmaasscchhiill iissmmoo  aaccuuttoo,,  nnoonn  ssoo  ccoommee  ddiirree,,  

bbrriiggaannttaaggggiioo..  QQuueessttaa  ppiiccccoollaa  pprreecciissaazziioonnee  ccii  vvuuoollee,,  ppeerrcchhéé  cchhii  vviivvee  aa  

PPaaddoovvaa  ssaa  bbeenniissssiimmoo  ccoossaa  vvuuooll  ddiirree  qquueessttoo  ee  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  rriissppeettttoo  aallllaa  

ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  ffrraa  ddoonnnnee..    

PPrroocceeddoo  ppooii  ppeerr  ppuunnttii::  

--  aadd  AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo  vvoorrrreeii  ddiirree  cchhee  nnoonn  ccrreeddoo  cchhee  ccii  ssiiaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  

ppaassssaarree  ddaa  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ddii  mmiinnoorraannzzaa  aadd  uunnaa  ddii  mmaaggggiioorraannzzaa..  IIoo  nnoonn  

iinnvvooccoo  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa,,  iinnvvooccoo  llaa  ppoossssiibbii lliittàà  ddii  eessiisstteerree  ccoommee  mmiinnoorraannzzaa..  

--  aallttrroo  ppuunnttoo::  iill   lliinngguuaaggggiioo..  VVii  vvoogglliioo  rraaccccoonnttaarree  uunnaa  ppiiccccoollaa  eessppeerriieennzzaa,,  

nnoonn  èè  ppaarrllaammeennttaarree  mmaa  ddaa  tteelleemmaattiiccaa::  nnaavviiggoo  iinn  rreettee  iinn  uunnaa  ll iissttaa  ddeellllee  

ddoonnnnee..  AA  qquueessttaa  lliissttaa,,  cchhee  èè  ssttaattaa  ccrreeaattaa  ddaallllee  ddoonnnnee,,  aacccceeddoonnoo  aanncchhee  ii  

mmaasscchhii  cchhee  vvoogglliioonnoo..  CCoossaa  èè  ssuucccceessssoo??  CChhee  nnooii,,  ddaa  bbrraavvee  ffeemmmmiinniissttee,,  

sseessssuuaavvaammoo  ttuuttttee  llee  vvoollttee  iill  lliinngguuaaggggiioo,,  ssccrriivveennddoo  ““ cciiaaoo  aa  ttuuttttee//ttuuttttii”” ,,  
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pprriivvii lleeggiiaannddoo  iill  ffeemmmmiinniillee..  AAdd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  uunn  rraaggaazzzziinnoo,,  cchhee  nnoonn  

ccoonnoossccoo  ddii  ppeerrssoonnaa  ee  cchhee  ssii  cchhiiaammaa  AAnnddrreeaa,,  vviieennee  ffuuoorrii  ccoonn  uunn  mmeessssaaggggiioo  

vveelloocciissssiimmoo::  ““BBaassttaa  ccoonn  lloo  sspprreeccoo!!  OOKK..,,  qquueessttaa  èè  uunnaa  lliissttaa  ddii  ddoonnnnee..  NNoonn  

mmii  iinntteerreessssaa  cchhee  mmeettttiiaattee  sseemmpprree  llaa  bbaarrrraa//ttuuttttii,,  nneell  ttuuttttee  mmii  sseennttoo  ccoommpprreessoo,,  

ppeerr  ccuuii  rriissppaarrmmiiaattee!!”” ..  AAll  cchhee  llee  ddoonnnnee  ssoonnoo  ccaadduuttee  nneellllaa  ttrraappppoollaa,,  ffoorrssee  ppeerr  

uunn  ddeelliirriioo  ddii  oonnnniippootteennzzaa  ee,,  qquuiinnddii,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ssuubbiittoo  IIvveettttee  rriissppoossee::  ““OOhh,,  

bbrraavvoo  AAnnddrreeaa,,  ggrraazziiee!!”” ..  IIoo  ddaa  ffeemmmmiinniissttaa  lluuppaa  ddii  mmaarree,,  ccoossaa  ddiiccoo??  EEhh  nnoo,,  

ccaarroo  AAnnddrreeaa,,  iioo  nnoonn  ccii  ssttoo!!  NNoonn  mmii  vvaa  ll ’’ aannnnuullllaammeennttoo  ddeellllaa  sseessssuuaazziioonnee,,  

nneeaanncchhee  ssee  aavvvviieennee  nneell  ffeemmmmiinniillee..  

--  llaa  lliissttaa  ““CCaarraa  cciittttàà””   mmii  ssttaa  cceerrttaammeennttee  aa  ccuuoorree  ee,,  ssee  LLiiddiiaa  nnee  èè  ssttaattaa  llaa  

mmaaddrriinnaa,,  iioo  rriiccoorrddoo  cchhee  ggiirraavvoo  ccoonn  qquueellllee  sspplleennddiiddee  ccooccccaarrddee  iinn  ppaannnnoo  

lleennccii  cchhee  llee  ddoonnnnee  ddii  RRoovveerreettoo  aavveevvaannoo  pprreeppaarraattoo..  PPeerròò  iioo  uunnaa  lliissttaa  ddii   

ddoonnnnee  aa  PPaaddoovvaa  nnoonn  llaa  vvoorrrreeii..  NNoonn  ppeerrcchhéé  nnoonn  ccii  ssiiaa  qquueell  rreettrrootteerrrraa  ddii  ccuuii  

ppaarrllaavvaa  LLuuiissaa  ZZaannootteellllii ,,  mmaa  ppeerrcchhéé  ppeennssoo  cchhee  ssaarreebbbbee  iimmpprraattiiccaabbiillee..  

QQuuiinnddii  llaasscciiaammoo  aanncchhee  cchhee  aa  sseeccoonnddoo  ddeell  ccoonntteessttoo,,  aa  sseeccoonnddoo  ddeell  

ppoossiizziioonnaarrssii,,  ccii  ssii  rriittrroovvii  ppiiùù  oo  mmeennoo..  

  

  

FFiioorreellllaa  MMiillaann  

CCaappooggrruuppppoo  ddii  ““ FFoorrzzaa  II ttaalliiaa””   aall  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ddii  VVeerroonnaa  

  
BBuuoonnaa  sseerraa  aa  ttuuttttee..  IIoo  ssoonnoo  ssttaattaa  cchhiiaammaattaa  qquuii  ppeerr  ppaarrllaarree  ddeellllaa  mmiiaa  

eessppeerriieennzzaa  ee  ddii  ccoommee  ssoonnoo  aarrrriivvaattaa  aallllaa  ppoolliittiiccaa..  VVii  ffaacccciioo  uunn  aattttiimmoo  llaa  mmiiaa  

ssttoorriiaa..  HHoo  ffaattttoo  llaa  sscceellttaa  ddii  ffaarree  llaa  ccaassaalliinnggaa  ppeerr  sseegguuiirree  ii  mmiieeii  ffiiggllii ,,  mmaa  èè  

nnaattoo  ssuubbiittoo  iill  mmiioo  iimmppeeggnnoo  nneellllee  rraapppprreesseennttaannzzee  ssccoollaassttiicchhee..  EE  qquuii  iioo  hhoo  

aavvuuttoo  iill  pprriimmoo  iimmppaattttoo  ccoonn  llaa  ppoolliittiiccaa,,  ppeerrcchhéé  vvuuooii  ccoommee  pprreessiiddeennttee  ddii  

CCoonnssiigglliioo  ddii  iissttiittuuttoo,,  vvuuooii  ccoonn  iill  CCoonnssiigglliioo  ddiissttrreettttuuaallee  ssccoollaassttiiccoo,,  ssii  

aavveevvaannoo  iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  iinnccoonnttrrii,,  ddiibbaattttiittii ,,  ccoonnffrroonnttii  ccoonn  iill  mmoonnddoo  ppoolliittiiccoo  

ppeerrcchhéé  ppootteessssiimmoo  aavveerree  llee  ccoossee  cchhee  rriitteenneevvaammoo  ggiiuussttee  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa..  

EE''  ll ''iinniizziioo,,  aanncchhee,,  ddeellllaa  mmiiaa  vviittaa  nneell  mmoonnddoo  ddeellll ''aassssoocciiaazziioonniissmmoo  ee  ddeellllaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  aaii  pprroobblleemmii..  HHoo  ffaattttoo,,  ppiiùù  ttaarrddii,,  uunn''eessppeerriieennzzaa  

pprrooffeessssiioonnaallee,,  iioo  ssoonnoo  pprroommoottoorree  ffiinnaannzziiaarriioo  ee  hhoo  aavvuuttoo  aanncchhee  uunnaa  ccrreesscciittaa  

pprrooffeessssiioonnaallee..  SSoonnoo  eennttrraattaa  ppooii  nneell  mmoonnddoo  ddeellll ''aassssoocciiaazziioonniissmmoo  ffeemmmmiinnii llee,,  

ppeerrcchhéé  aavveevvoo  ccaappiittoo  ll ''iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  llaa  ddoonnnnaa  ddii  ddiivveennttaarree,,  aattttrraavveerrssoo  

ll ''aassssoocciiaazziioonnee,,  mmoovviimmeennttoo  ddii  ooppiinniioonnee  ee  ddii  pprreessssiioonnee  pprrooiieettttaattoo  aallll ''eesstteerrnnoo  
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nneellllaa  ssoocciieettàà..  DDoobbbbiiaammoo  ccaappiirree  ccoonn  llaa  ffoorrzzaa  cchhee  ccii  ddeerriivvaa  ddaallll ''eesssseerree  uunnaa  

sseerriiee  ddii  ddoonnnnee  ffoorrttuunnaattee,,  lliibbeerree,,  rreeaalliizzzzaattee  pprrooffeessssiioonnaallmmeennttee,,  cchhee  èè  nnoossttrroo  

ddoovveerree  aaggiirree  qquuaallee  ccoosscciieennzzaa  ccrriittiiccaa  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ee  ppoorrccii  qquuaallii  iinntteerrllooccuuttrriiccii   

ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  aa  ttuuttttii   ii   lliivveellllii,,  ooccccuuppaannddoo  ttuuttttii  ii   ppoossssiibbiillii  ssppaazzii  ccoonnssuullttiivvii..  

IIll   nnoossttrroo  ccoommppiittoo  èè  qquueelllloo  ddii  ffaarr  ffaarree,,  aa  cchhii  nnoonn  ffaa,,  qquueelllloo  cchhee  ddoovvrreebbbbee  

ffaarree;;  llee  aassssoocciiaazziioonnii  ffeemmmmiinniill ii  ddeevvoonnoo  llaavvoorraarree  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  lloorroo,,  

ppeerr  ddaarree  uunn''iimmmmaaggiinnee  rriiccoonnoosscciibbiillee,,  uunniiccaa,,  ccooeerreennttee  ssee  vvoogglliiaammoo  aavveerree  

ccaappaacciittàà  ccoonnttrraattttuuaallee  ee  ddii  pprreessssiioonnee  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  mmoonnddoo  eesstteerrnnoo..  IInn  

vviirrttùù  ddeellllaa  lleeggggee  cchhee  ppeerrmmeetttteevvaa  ii ll  3300%%  ddii  ddoonnnnee  ccaannddiiddaattee  nneellllee  lliissttee  

eelleettttoorraallii ,,  iioo  ssoonnoo  ssttaattaa  ccaannddiiddaattaa  ee,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aallllee  pprreevviissiioonnii,,  ssoonnoo  

rriissuullttaattaa  eelleettttaa  iinn  CCoonnssiiggll iioo  ccoommuunnaallee  qquuii  aa  VVeerroonnaa..  NNeellllaa  mmiiaa  aattttiivviittàà  

ppoolliittiiccaa  hhoo  aassssuunnttoo  uunnaa  mmiiaa  aauuttoonnoommiiaa  iinntteerrpprreettaattiivvaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeell  

mmaannddaattoo  eelleettttoorraallee,,  hhoo  aavvuuttoo  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  eesspprriimmeerree  llee  mmiiee  iiddeeee..  NNeell  

mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ccii  ssoonnoo  ssttaattee  ddeellllee  ddiiffffiiccoollttàà,,  ddeebbbboo  ddiirree  llaa  vveerriittàà,,  ii ll  ggrruuppppoo  

ccoonnssiilliiaarree  mmii  hhaa  ddaattoo  rraaggiioonnee::  hhoo  aavvuuttoo  llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ddii  uunn  

rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeeii  mmiieeii  ccoolllleegghhii  --  ee  ssoonnoo  1144  mmaasscchhii  ee  uunnaa  ssoollaa  ffeemmmmiinnaa,,  

cchhee  èè  pprreesseennttee  qquueessttaa  sseerraa  --  ee  ssoonnoo  ddiivveennttaattaa  ccaappooggrruuppppoo..  

AAll  ddii  llàà  ddii  qquueessttaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa,,  iinn  ggeenneerraallee,,  llaa  ppoolliittiiccaa  nnoonn  sseegguuee  sseemmpprree  

llooggiicchhee  rraazziioonnaallii  mmaa  ffuunnzziioonnaa  ccoonn  ii  ccoommpprroommeessssii,,  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ssppeessssoo  

ccoonncciill iiaabbiillii  ccoonn  qquueellllee  cchhee  ssoonnoo  llee  eennuunncciiaazziioonnii  ddii  pprriinncciippiioo..  LLaa  ddoonnnnaa  iinn  

ppoolliittiiccaa,,  ffoorrssee,,  hhaa  mmaaggggiioorrii  ddiiffffiiccoollttàà  aall  ccoommpprroommeessssoo  ppeerr  llaa  ssuuaa  

ccaarraatttteerriissttiiccaa  aa  ddoovveerr  aaffffrroonnttaarree  ii  pprroobblleemmii  ddiirreettttaammeennttee  ee  ccoonnccrreettaammeennttee  ee,,  

qquuiinnddii,,  pprreennddeerree  ppiiùù  ffaaccii llmmeennttee  llee  ddeecciissiioonnii..  PPeerr  qquueessttoo  ffoorrssee,,  qquuaallcchhee  

vvoollttaa,,  ssiiaammoo  gguuaarrddaattee  ccoonn  ssoossppeettttoo..  

LLaa  ppoolliittiiccaa,,  ccoommuunnqquuee,,  èè  uunn  iinnssiieemmee  ddii  iinntteerreessssii  cchhee  ssppeessssoo  ssoonnoo  ddiivveerrggeennttii  

ttrraa  lloorroo,,  qquuiinnddii,,  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  mmeeddiiaazziioonnee,,  pprroopprriioo  nneellll ''iinntteerreessssee  ddeellllaa  

ggeessttiioonnee  ppuubbbblliiccaa,,  cchhee  ppoorrttaa  aadd  uunn  aaffffiinnaammeennttoo  oo  aadd  uunn  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  

ddeeii  pprroobblleemmii  aaii  ffiinnii  ddii  uunnaa  ssoolluuzziioonnee..  MMaa  aapppprrooffoonnddiirree  ii  pprroobblleemmii  nnoonn  èè  

ssuuffffiicciieennttee,,  bbiissooggnnaa  pprreennddeerree  ddeecciissiioonnii  cchhee  tteennggaannoo  ccoonnttoo  aanncchhee  

ddeellll ''aappppoorrttoo,,  ddeellllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ffeemmmmiinnii llee..  LL''eessppeerriieennzzaa  ppoolliittiiccaa,,  ppeerr  qquueelllloo  

cchhee  mmii  rriigguuaarrddaa,,  èè  aanncchhee  ssccuuoollaa  ppeerrcchhéé  ll ''oottttiiccaa  ddaallllaa  qquuaallee  ssii  vveeddee  llaa  nnoossttrraa  

ssoocciieettàà  ddaa  aammmmiinniissttrraattoorrii  èè  ttoottaallmmeennttee  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  cchhee  ssii  vveeddee  ddaa  

ssiinnggoollii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeebbbboo  ddiirree  cchhee  èè  uunn''eessppeerriieennzzaa  cchhee  ffaa  mmaattuurraarree,,  cchhee  ffaa  

pprreennddeerree  ccoosscciieennzzaa  mmaa  cchhee  iinnsseeggnnaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  aadd  aassccoollttaarree  llee  eessiiggeennzzee  
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ddeellllaa  ggeennttee..  TTrroovvoo  cchhee,,  ffoorrssee,,  llee  ddoonnnnee  ssaannnnoo  ppiiùù  aassccoollttaarree  ee  ccoommpprreennddeerree  

llaa  ggeennttee  rriissppeettttoo  aaii  ccoolllleegghhii  mmaasscchhii  cchhee,,  ssppeessssoo,,  pprrooffeessssiioonniissttii  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa,,  

sseegguuoonnoo  ddii  qquueessttaa  ssoolloo  llee  lleeggggii  ccoommpprroommiissssoorriiee..  

LLaa  ppoollii ttiiccaa  aassssoorrbbee  ttoottaallmmeennttee,,  qquuiinnddii  bbiissooggnnaa  aavveerree  aattttoorrnnoo  aanncchhee  ttuuttttoo  uunn  

ssiisstteemmaa,,  uunn  mmaarriittoo  cchhee  ttii  aasssseeccoonnddaa  ee  aanncchhee,,  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  mmii  rriigguuaarrddaa,,  

cchhee  mmii  èè  sseemmpprree  ssttaattoo  ddii  ccoonnffoorrttoo  ee  ddii  aaiiuuttoo..  NNooii  ccoommee  ddoonnnnee  ddoobbbbiiaammoo,,  

aassssoolluuttaammeennttee,,  aaggiirree  ppeerr  ootttteenneerree  uugguuaallii  ppoossssiibbiill iittàà  nneellllaa  vviittaa  eeccoonnoommiiccaa,,  

ppoolliittiiccaa  ee  ssoocciiaallee  ee  rriimmuuoovveerree  ggll ii  oossttaaccoollii  cchhee  ccii  ddiissccrriimmiinnaannoo  ee  

pprroommuuoovveerree,,  qquueessttaa  èè  uunnaa  ccoossaa  iimmppoorrttaannttiissssiimmaa,,  llaa  ssoolliiddaarriieettàà,,  llaa  

ccooooppeerraazziioonnee  ee  llaa  ccoommpprreennssiioonnee  rreecciipprrooccaa  ffrraa  nnooii  ddoonnnnee..  QQuueelllloo  cchhee  hhoo  

ppoottuuttoo  ccoonnssttaattaarree,,  nneellllaa  mmiiaa  bbrreevvee  vviittaa  ppoolliittiiccaa,,  èè  cchhee  llaa  ccoommppeetteennzzaa,,  cchhee  

ppeerr  mmee  èè  ssttaattoo  uunn  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  eesssseennzziiaallee  eedd  uunn  oobbiieettttiivvoo  aa  ccuuii  

tteennddeerree,,  mmii  hhaa  ssoosstteennuuttoo  nneellllee  vvaarriiee  bbaattttaagglliiee  cchhee  hhoo  ffaattttoo..  

LL''aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ppeerr  nnoonn  eesssseerree  uunnaa  pprreesseennzzaa  iinnuuttii llee,,  qquueessttaa  

èè  llaa  ssttrraaddaa  ddaa  sseegguuiirree,,  ppeerrcchhéé  llaa  ccoommppeetteennzzaa  ee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  pprroobblleemmii,,  

ssoottttoo  ii  vvaarrii  aassppeettttii,,  ttii  rraaffffoorrzzaa  nneell  ccoonnffrroonnttoo,,  ttii  ffaa  ssoosstteenneerree  ccoonn  ccoonnvviinnzziioonnee  

llee  ttuuee  iiddeeee  ee  ffaa  ssìì  cchhee  qquueessttee    ppooii  vveennggaannoo  aacccceettttaattee..  

  

  

AAddrriiaannaa  CCaavvaarreerroo  

DDoocceennttee  ddii  FFiilloossooffiiaa  ppoolliittiiccaa  aallll ’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  VVeerroonnaa  

  

VVoolleevvoo  rriissppoonnddeerree  ssiiaa  aa  GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii,,  ssiiaa  aa  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  TToottoollaa,,  

ppeerrcchhéé  aallttrriimmeennttii  iill  ddiibbaattttiittoo  ddiivveennttaa  ffaattiiccoossoo..  PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  

GGiioovvaannnnaa,,  lleeii  hhaa  ttiirraattoo  ffuuoorrii  qquueessttoo  iinntteerreessssaannttiissssiimmoo  ddiibbaattttiittoo  ssuull  mmooddeerrnnoo  

ee  ii ll  ppoosstt--mmooddeerrnnoo,,  mmaa  ppeennssoo  cchhee  aappppaassssiioonneerreebbbbee  iinn  qquueesstt’’ aauullaa  ssoolloo  mmee,,  lleeii  

ee  ffoorrssee  aallttrree  ttrree--qquuaattttrroo  ppeerrssoonnee..  PPeerròò  lloo  vvoorrrreeii  aaffffrroonnttaarree  iinn  uunn  aallttrroo  mmooddoo..  

TTuu  ddiiccii  ccoommee  ffaacccciioo  aa  ppoorrrree  aa  ttee  llaa  ddoommaannddaa  ““CChhii  sseeii??”” ,,  qquuaannddoo  iioo  ddiiccoo  

““SSoonnoo  iioo??”” ..  OOrraa,,  qquueessttaa  ddoommaannddaa,,  ““SSoonnoo  iioo??”” ,,  hhaa  ffaattttoo  ssccrriivveerree  aa  DDeerrrriiddaa  

uunn  ssaaccccoo  ddii  lliibbrrii  ee,,  ssee  ffoossssee  qquuii,,  nnee  ssccrriivveerreebbbbee,,  ssiiccuurraammeennttee,,  uunn  aallttrroo..  PPeerròò,,  

aallllaa  sseerrvveettttaa  ddii  TTrraacciiaa  ffaa  ffaarree  sseemmpplliicceemmeennttee  uunnaa  rriissaattaa,,  ““SSoonnoo  iioo??””   CCeerrttoo  

cchhee  sseeii  ttuu  GGiioovvaannnnaa,,  sseeii  ttuu..  

QQuueessttaa  ccoolloonniizzzzaazziioonnee  ddeell  ppoosstt--mmooddeerrnniissmmoo  ffrraanncceessee  cchhee,,  rraaffffiinnaattaammeennttee,,  

ssaallttaa  iill  sseennssoo  ddeellllee  ddoommaannddee  ppiiùù  ccoommuunnii  ee  vvaa  aa  ffiinniirree  iinn  uunn  nnoonn  sseennssoo  
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rraaffffiinnaattiissssiimmoo,,  èè  qquuaallccoossaa  cchhee    --  sseeccoonnddoo  mmee  ––  ppuuòò  ffaarrccii  ssccrriivveerree  ddeeii  ll iibbrrii,,  

mmaa  cchhee  ccii  aall lloonnttaannaa  iinnffiinniittaammeennttee  ddaa  uunnaa  pprraattiiccaa  ppoolliittiiccaa..  CCeerrccoo  ddii  

ssppiieeggaarrmmii  aanncchhee  ccoonn  llee  ccaatteeggoorriiee  cchhee  uussaavvoo  nneell  mmiioo  iinntteerrvveennttoo  ddii  pprriimmaa..  SSee  

llaa  ddoommaannddaa  ““SSoonnoo  iioo??””   ssiiggnniiffiiccaa::  ““MMaa  ccoommee,,  AAddrriiaannaa,,  qquuaannttee  ccoossee  sseeii::  

ccaassaalliinnggaa,,  ffii lloossooffaa,,  ccoonnttrraaddddiittttoorriiaammeennttee,,  lloo  sstteessssoo  ggiioorrnnoo,,  nneelllloo  sstteessssoo  

mmoommeennttoo,,  qquuaa  eedd  oorraa,,  qquuii  ee  iinn  IInngghhiilltteerrrraa,,  qquuii  ee  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa,,  uunnaa  ee  mmoollttii”” ..  

TTuuttttee  qquueessttee  ccoossee  ccoorrrriissppoonnddoonnoo,,  ddii  ffaattttoo,,  aadd  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  ffeemmmmiinnii llee  ––  

qquueessttaa  ddii  eesssseerree  ttaannttee  ccoossee  iinn  ttaannttii  lluuoogghhii  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  ddii  aavveerree  

mmoollttii  rreeggiissttrrii  ––  cchhee  nnoonn  èè  mmiiccaa  ssoolloo  ddeellll’’ eeppooccaa  ccoonntteemmppoorraanneeaa..  TTuuttttoo  

qquueessttoo  èè  vveerroo  GGiioovvaannnnaa,,  mmaa  ddii  nnuuoovvoo  ffaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ddoommaannddaa,,  ““CChhee  ccoossaa  

sseeii??”” ..  SSee  llaa  ddoommaannddaa  èè  ““CChhee  ccoossaa  sseeii??””   RRiissppoonnddoo  ““EEbbbbeennee  ssìì,,  iioo  ssoonnoo  

mmoollttee  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  iinn  mmoollttii  lluuoogghhii”” ..  MMaa  ssee  llaa  ddoommaannddaa  èè  ““CChhii  

sseeii??””   LLaa  rriissppoossttaa  nnoonn  èè  ““ IIoo  ssoonnoo  mmoollttee”” ,,  ppeerrcchhéé  llaa  ddoommaannddaa  ““CChhii  sseeii??””   èè  

uunnaa  ddoommaannddaa  ppiieennaa  ddii  sseennssoo,,  ppeerrcchhéé  nneessssuunnaa  ddii  nnooii  ––  gguuaarrddiiaammooccii  ttuuttttee  

nneeggllii  oocccchhii  ––  dduubbiittaa  cchhee  iioo  ssiiaa  uunnaa  ee  cchhee  mmii  cchhiiaammii  AAddrriiaannaa  ee  cchhee  ddaallllaa  mmiiaa  

nnaasscciittaa,,  aallllaa  mmiiaa  vviittaa,,  aallllaa  mmiiaa  ffuuttuurraa,,  ssppeerroo  lloonnttaannaa,,  mmoorrttee,,  ttuuttttaa  

ll’’ eessppeerriieennzzaa  ee  ttuuttttaa  llaa  mmiiaa  ssttoorriiaa  ddii  vviittaa  iinneerriissccaa  aa  qquueessttaa  uunniicciittàà  ddii  ccoorrppoo,,  

mmeennttee,,  ssppiirriittoo,,  ppaassssiioonnii  cchhee  iioo  ssoonnoo..  NNoonn  ssii  ppoossssoonnoo  mmeessccoollaarree  llee  ccaatteeggoorriiee  

ee  ffaarr  ssaallttaarree  ii ll  ““ cchhii”” ,,  qquuaannddoo  iill   ““ cchhii””   aappppaarrttiieennee  aadd  uunn  aallttrroo  aammbbiittoo  ddii   

iinntteerrrrooggaazziioonnii..  EE  ccoossìì  llaa  mmiiaa  aammiiccaa  HHaannnnaahh  AArreennddtt  ddiiccee  cceerrttaammeennttee  llaa  

pplluurraall iittàà,,  mmaa  llaa  pplluurraalliittàà  ddeeggllii  eesssseerrii,,  cchhee  ssoonnoo  ddiivveerrssii  uunnoo  ddaallll ’’ aallttrroo,,  nnoonn  

iinneerriissccee  aall  ““ cchhii”” ..  CCeerrttoo,,  iioo  hhoo  uunnaa  pplluurraalliittàà  ddii  iiddeennttiittàà  cchhee  ssoonnoo  iill  mmiioo  ““ cchhee  

ccoossaa”” ,,  mmaa  nnoonn  hhoo  uunnaa  pplluurraalliittàà  ddeell  mmiioo  ““ cchhii”” ,,  ppeerrcchhéé  ii ll  mmiioo  ““ cchhii””   èè  

iinnssoossttiittuuiibbiillee,,  ppeerrcchhéé  nneessssuunnaa  ee  nneessssuunnoo  ppuuòò  nnaasscceerree  aall  mmiioo  ppoossttoo,,  ppuuòò  

vviivveerree  aall  mmiioo  ppoossttoo,,  ppuuòò  mmoorriirree  aall  mmiioo  ppoossttoo..  SSiiccuurraammeennttee  mmiigglliiaaiiaa  

ppoossssoonnoo  iinnsseeggnnaarree  aall  mmiioo  ppoossttoo  ee  mmiigglliiaaiiaa  ppoossssoonnoo  ffaarree  qquueessttoo  iinntteerrvveennttoo  

aall  mmiioo  ppoossttoo;;  ii  rruuoollii ,,  llee  iiddeennttiittàà,,  llee  qquuaalliittàà,,  llee  pprreessttaazziioonnii  ssoonnoo  iinnffiinniittaammeennttee  

ssoossttiittuuiibbiillii   ppeerrcchhéé  ssoonnoo  mmoolltteepplliiccii,,  mmaa  llaa  vviittaa  ddeell  vviivveennttee  iinn  qquuaannttoo  vviivvee,,  

ccoossìì  ee  nnoonn  aallttrriimmeennttii,,  èè  ttoottaallmmeennttee  iinnssoossttiittuuiibbiillee..  

AAlllloorraa,,  oo  aassssuummiiaammoo  iill  bbuuoonn  sseennssoo  ddeellllaa  sseerrvveettttaa  ddii  TTrraacciiaa  oo,,  ssee  rriinnuunncciiaammoo  

aallllaa  rriissaattaa  ddeellllaa  sseerrvveettttaa  ddii  TTrraacciiaa  ppeerr  llaa  ggeenniiaalliittàà  ddii  DDeerrrriiddaa,,  ssaarreemmoo  ddeellllee  

ggrraannddii  ffiilloossooffee,,  mmaa  ssaarreemmoo  iinnffiinniittaammeennttee  lloonnttaannee  ddaa  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ee  ddaa  uunnaa  

pprraattiiccaa  cchhee  ssiiaa  llaa  pprraattiiccaa  ddeell  sseennssoo..  OOnnttoollooggiiaa??  CCeerrttoo,,  iioo  rriitteennggoo  cchhee  llaa  

ppoolliittiiccaa  ddeebbbbaa  rriiffeerriirrssii  aa  uunnaa  oonnttoollooggiiaa,,  ppeerrcchhéé  rriitteennggoo  cchhee  llaa  ppoollii ttiiccaa  ddeebbbbaa  
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rriiffeerriirrssii  aadd  uunn  sseennssoo  ddeellll ’’ eesssseerree..  MMaa  nnoonn  aadd  uunn  sseennssoo  ddeellll ’’ eesssseerree  ddoovvee  

ll’’EEsssseerree  èè  ccoonn  llaa  EE  mmaaiiuussccoollaa,,  qquueelllloo  cchhee  ssttaa  sseemmpprree  ddii  ffrroonnttee  aall  nnuullllaa  ee  nnoonn  

ssaa  mmaaii  ccoossaa  ffaarree,,  bbeennssìì  iill   sseennssoo  ddeellll ’’ eesssseerree  ppeerr  ccuuii  iioo  ssoonnoo,,  ttuu  sseeii,,  lleeii  èè::  iill   

sseennssoo  ddeellll ’’ eesssseerree  iinnccaarrnnaattoo,,  cchhee  èè  iill  cciiaassccuunnoo  ee  llaa  cciiaassccuunnaa..  LL’’ eesssseerree  qquuii  ddii  

nnooii,,  cciiaassccuunnaa  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  èè  iinn  rreellaazziioonnee  aallll ’’ aallttrraa..  SSoolloo  ssee  ssii  ddeecciiddee  iill   

sseennssoo  ddii  qquueessttoo  ee,,  qquuiinnddii,,  ssii  ddeecciiddee  iill  sseennssoo  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà,,  ssii  ppuuòò  

ddeecciiddeerree  uunnaa  ffoorrmmaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa..  PPeerr  qquueessttoo  llaa  ppoolliittiiccaa  èè  oonnttoollooggiiaa..  

EE  qquuii  ppaassssoo  aa  MMaarriiaa  GGrraazziiaa..  LL’’ eettiiccaa  èè  uunnaa  oonnttoollooggiiaa..  NNeellll ’’ aammbbiittoo  ddeellllaa  

ppoolliittiiccaa  ––  ppoolliittiiccaa  iinntteessaa  ccoommee  ii  lluuoogghhii  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  ddoovvee,,  ssee  nnoonn  

ssbbaagglliioo,,  ssii  ffaannnnoo  lleeggggii,,  ssii  pprreennddoonnoo  pprroovvvveeddiimmeennttii,,  ssii  rreeggoollaa  llaa  ssoocciieettàà,,  ssii  

nnoorrmmaa  llaa  ssoocciieettàà  ––  iill  nnoorrmmaarree  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ffiinnee  aa  ssee  sstteessssoo..  QQuuaannddoo  uunnoo  

ffaa  uunnaa  lleeggggee  ddeevvee  aavveerree  uunn  ffiinnee  cchhee  lloo  iissppiirraa,,  ppeerrcchhéé  iill   ffiinnee  nnoonn  èè  

sseemmpplliicceemmeennttee  ffaarree  llaa  lleeggggee,,  mmaa  ii ll  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  lleeggggee,,  llee  ffiinnaalliittàà  ddeellllaa  

lleeggggee..  II  ccoossiiddddeettttii   mmaasscchhii  hhaannnnoo  ddeeii  ffiinnii??  CCeerrttoo  cchhee  llii  hhaannnnoo::  iill  lloorroo  

ppeerrssoonnaallee  ppootteerree,,  iill  ssuucccceessssoo,,  ii ll  ccoommaannddoo  ee  ppoottrreeii  ccoonnttiinnuuaarree..  TTuuttttee  qquueessttee  

mmoollllee  ssoonnoo  cciiòò  cchhee  iioo  cchhiiaammoo  ppootteerree,,  mmaa  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  uunn  ppoocchheettttiinnoo  

ssffaacccceettttaattee,,  ppeerrcchhéé  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  ppootteerree  nneell  sseennssoo  ddii  eessiibbiizziioonnee  

ppeerrssoonnaallee,,  ppootteerree  eeccoonnoommiiccoo,,  ooppppuurree  qquueellllaa  mmoollllaa  iinnccrreeddiibbiillee  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa,,  

iiddeennttiiffiiccaattaa  bbeenniissssiimmoo  ddaa  ttuuttttii   ii   ggrraannddii  ffiilloossooffii,,  cchhee  èè  ll ’’ aammoorree  ppeerr  iill  ppootteerree..  

AAlllloorraa  ddeecciiddiiaammoo,,  nnooii  ddoonnnnee  cchhee  ffaacccciiaammoo  ppoolliittiiccaa  aabbbbiiaammoo  qquueessttaa  sstteessssaa  

mmoollllaa??  SSee  èè  ssìì,,  iioo  nnoonn  mmii  ssccaannddaalliizzzzoo,,  ssoonnoo  ccoonntteennttaa  cchhee  qquuaallccuunnaa  aabbbbiiaa  

qquueessttaa  mmoollllaa..  

IIoo  iinntteennddoo  llaa  ppoolliittiiccaa  ––  ee  ccoossìì  ll ’’ eettiiccaa,,  cchhee  mmoollttoo  llee  ssii  aavvvviicciinnaa  ––  

ccllaassssiiccaammeennttee,,  ccoommee  lluuoogghhii  ddeellllaa  ffeelliicciittàà,,  oossssiiaa  ccoommee  lluuoogghhii  ddii   

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  sseennssoo  ddeellll’’ eesssseerree..  SSee  nnoonn  èè  qquueessttoo,,  aall lloorraa  ddiivveennttaa  mmeerraa  

ccoonnttrraattttaazziioonnee,,  mmeerraa  ssttrraatteeggiiaa  ee  ttaattttiiccaa  ppeerr  qquuaallcchhee  ccoossaa..  SSee  èè  ppeerr  iill  ppootteerree  

ppeerrssoonnaallee,,  mmii  vvaa  bbeennee::  iioo  rriissppeettttoo  llee  ddoonnnnee  aammbbiizziioossee..  MMaa  ssee  nnoonn  èè  ppeerr  iill   

ppootteerree  ppeerrssoonnaallee,,  tteenniiaammoo  aallttoo  iill   ffiinnee  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa..    

QQuuiinnddii  ppaassssoo  vveelloocceemmeennttee,,  aallll ’’ eettiiccaa..  EEffffeettttiivvaammeennttee  ll’’ uunniicciittàà  ddii  ccuuii  ppaarrlloo  

iioo,,  pprreennddeennddoo  mmoollttoo  ddaa  HHaannnnaahh  AArreennddtt  ((mmaa  aanncchhee  ll iibbeerraammeennttee  

iinntteerrpprreettaannddoollaa  aa  mmiioo  mmooddoo)),,  èè  uunnaa  uunniicciittàà  aallttrruuiissttiiccaa::  iioo  ssoonnoo  ppeerr  uunn’’eettiiccaa  

ffoorrtteemmeennttee  aallttrruuiissttiiccaa  ddoovvee,,  ppeerròò  ––  ee  ttuu,,  MMaarriiaa  GGrraazziiaa,,  hhaaii  iinnddiiccaattoo  

eessaattttaammeennttee  iill  pprroobblleemmaa  ––  ll’’ aallttrruuiissmmoo  ddeevvee  eesssseerree  pprreessoo  ccoommee  uunn  tteerrmmiinnee  

mmoollttoo  ddiivveerrssoo  ddaall  ssiiggnniiffiiccaattoo  ccoorrrreennttee  ddii  aallttrruuiissmmoo..  IIll  tteerrmmiinnee  ““aallttrruuiissttaa””   
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vviieennee  uussaattoo  ccoorrrreenntteemmeennttee  ccoommee  ssiinnoonniimmoo  ddii  ““bbuuoonnoo”” ::  ssii  ddiiccee  ““èè  uunn  

aallttrruuiissttaa””   ppeerr  ddiirree  ““nnoonn  èè  uunn  eeggooiissttaa”” ::  MMaa  iill  ppiiùù  ddeellllee  vvoollttee,,  qquueessttoo  

aallttrruuiissmmoo  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aadd  uunnaa  aalltteerriittàà  ggeenneerraallee,,  uunn’’aalltteerriittàà  lloonnttaannaa::  aa  ddeeggllii  

““aallttrrii””   sseennzzaa  vvoollttoo..  

IInn  qquueessttoo  sseennssoo  ssiiaammoo  ttuuttttee  mmoollttoo  bbuuoonnee::  cc’’ èè  uunnaa  nnaattuurraallee  bbeenneevvoolleennzzaa,,  

ppeerrcchhéé  ccoossttaa  ppooccoo,,  vveerrssoo  ggllii  aallttrrii  oo  llee  aallttrree  sseennzzaa  vvoollttoo..  LL’’ aallttrroo  ccuuii  aalllluuddee  

ll’’ aallttrruuiissmmoo  eettiiccoo  ddii  ccuuii  ppaarrlloo  iioo,,  èè  iinnvveeccee  sseemmpprree  ““uunnaa””   aallttrraa  oo  ““uunn””   aallttrroo,,  

qquuaallccuunn’’aallttrraa//qquuaallccuunn  aallttrroo  ccoonn  uunn  vvoollttoo,,  uunnoo  oo  uunnaa  cchhee  èè  qquuii  ee  cchhee  èè  iinn  uunnaa  

rreellaazziioonnee  mmaatteerriiaallee  ee  ccoonntteessttuuaallee..  EE  qquueessttoo  aallttrroo//qquueessttaa  aallttrraa  nnoonn  ssoonnoo  

sseemmpplliicceemmeennttee  ssttrruummeennttaall ii   aall  mmiioo  eesssseerree  ““ cchhii  ssoonnoo”” ,,  mmaa  ssoonnoo  ddii  ppiiùù::  ssoonnoo  

nneecceessssaarrii..  MMii  èè  nneecceessssaarriiaa  uunn’’aallttrraa  cchhee  mmii  cchhiieeddee  ““CChhii  sseeii??””   ee  cchhee  aassssuummee  

llaa  mmiiaa  eessiisstteennzzaa  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  èè,,  ppeerr  ll ’’ iirrrriippeettiibbiill ii ttàà  ttoottaallmmeennttee  ffrraaggiillee,,  

ttoottaallmmeennttee  eessppoossttaa  cchhee  iioo  ssoonnoo,,  ppeerr  llaa  ppiieennaa  ddiiggnniittàà  cchhee  mmii  ddeerriivvaa  

ddaallll ’’ eesssseerree  nnaattaa,,  vviivveennttee  ee  ddeessttiinnaattaa  aa  mmoorriirree  ccoommee  uunnaa  vviittaa  iirrrriippeettiibbiillee..  

LL’’ aallttrraa  mmii  èè  nneecceessssaarriiaa  ppeerrcchhéé  mmii  cchhiieeddee  ““CChhii  sseeii??”” ,,  mmaa  aanncchh’’ iioo  ssoonnoo  

nneecceessssaarriiaa  aallll ’’ aallttrraa,,  iinn  qquuaannttoo  cchhiieeddoo  aallll ’’ aallttrraa  ““CChhii  sseeii??”” ..  QQuuiinnddii  ssii  ttrraattttaa  ddii   

uunn  aallttrruuiissmmoo  nneecceessssaarriioo  ee  rreecciipprrooccoo,,  cchhee  ffoonnddaa  uunn’’eettiiccaa  ddeellllaa  

rreessppoonnssaabbiillii ttàà,,  ddoovvee  llaa  rreessppoonnssaabbiill iittàà  pprriimmaa  aannccoorraa  ddii  eesssseerree  ((vvooii  ssaappeettee  cchhee  

rreessppoonnssaabbiillii ttàà  vvuuooll  ddiirree  rriissppoonnddeerree  ddii))  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  ggrraannddii  ccoossee  ((llee  ssoorrttii   

ddeell  mmoonnddoo,,  iill  ccoossmmoo,,  eecccceetteerraa))  èè  rreessppoonnssaabbiillee  ––  oossssiiaa  rriissppoonnddee  ––  

ddeellll ’’ uunniicciittàà  ddeellll ’’ aallttrroo  oo  ddeellll ’’ aallttrraa  cchhee  mmii  ssttaa  ddii  ffrroonnttee..  IIll  ddiimmeennttiiccaarree  ddii   

rriissppoonnddeerree  ddii  qquueessttaa  ddiiggnniittàà  ddeellll ’’ eesssseerree  uunniiccoo,,  ddeellll ’’ eessiisstteerree  ccoommee  uunniicciittàà,,  

pprroovvooccaa  ––  ccoommee  ddiiccee  HHaannnnaahh  AArreennddtt  ––  lloo  sstteerrmmiinniioo..  

AAlllloorraa,,  eesssseerree  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  ggrraannddii  tteemmii,,  ddeeii  ggrraannddii  aammbbiittii ,,  eesssseerree  

rreessppoonnssaabbiillii  ddeellll ’’ eeccoossiisstteemmaa,,  eesssseerree  rreessppoonnssaabbiill ii  ddeellllee  gguueerrrree  nneell  mmoonnddoo,,  

ttuuttttoo  qquueessttoo  vviieennee  aadd  aassssuummeerree  uunn  sseennssoo,,  qquuaannddoo  cciiòò  ddii  ccuuii  rriissppoonnddoo  oorraa  ee  

qquuii  èè  llaa  ddiiggnniittàà  ddeellll ’’ eessiisstteennttee  nneellllaa  ssuuaa  uunniicciittàà,,  ddoovvee  ll ’’ eessiisstteennttee  hhaa  uunn  vvoollttoo,,  

èè  qquuaallccuunnaa  ee  qquuaallccuunnoo..  

EE  ccoossìì  rriissppoonnddoo  aanncchhee  aall llaa  qquueessttiioonnee  ddeell  lliinngguuaaggggiioo..  QQuuaannddoo  ssii  uussaannoo  

ppaarroollee  ccoommee  ““ iinnddiivviidduuoo”” ,,  qquuaannddoo,,  cciiooèè,,  nneell  nnoossttrroo  lleessssiiccoo  ppoollii ttiiccoo  eedd  eettiiccoo  

ssii  uussaa  qquueessttoo  lliinngguuaaggggiioo  aassttrraattttoo,,  nnoonn  ssii  ffaa  ssoollttaannttoo  uunnoo  ssggaarrbboo  aall   

ffeemmmmiinniissmmoo  ee  uunnaa  vviioolleennzzaa  aaii  ddaannnnii  ddeellll ’’ eesssseerree  eessiisstteennttee  ((ggiiaacccchhéé  

ll’’ eessiisstteennttee  uummaannoo  èè  sseemmpprree  ffaattttoo  ddii  iinnddiivviidduuii  cchhee  ssoonnoo  mmaasscchhii  ee  ffeemmmmiinnee)),,  

mmaa  ssii  eeffffeettttuuaa  uunn  aattttaaccccoo  ppeerriiccoolloossiissssiimmoo  aall  sseennssoo  ddeellllaa  rreeaallttàà  iinnccaarrnnaattaa  cchhee  
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cciiaassccuunnaa  ee  cciiaassccuunnoo  èè..  QQuuaannddoo  ssii  aattttaaccccaa  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ddiiggnniittàà,,  qquuaannddoo  

qquueessttoo  vviieennee  ccoonnssiiddeerraattoo  ssuuppeerrfflluuoo,,  nnoonn  iinntteerreessssaannttee,,  sseeccoonnddaarriioo,,  ssii  aapprree  llaa  

ssttrraaddaa  aa  ttuuttttee  llee  ffoorrmmee  ddii  ddoommiinniioo  ppoossssiibbiill ii,,  ppeerrcchhéé  ttuuttttee  llee  ffoorrmmee  ddii  

ddoommiinniioo  ssoonnoo  sseemmpprree  ddoommiinniioo  ssuu  ““ cchhee  ccoossaa”” ,,  nnoonn  ssuu  ““ cchhii”” ..  

NNeessssuunnoo  ddeeii  nnaazziissttii,,  nneeii  ccaammppii  ddii  ccoonncceennttrraammeennttoo,,  aammmmaazzzzaavvaa  IIssaaccccoo  

LLeevvii,,  mmaa  aammmmaazzzzaavvaannoo  ““ggllii  eebbrreeii”” ,,  cciiooèè  iill  ““ cchhee  ccoossaa”” ..  TTuuttttee  llee  ffoorrmmee  ddii  

rraazzzziissmmoo  ssoonnoo  ddeetteerrmmiinnaattee  ddaall  pprriivviilleeggiiaarree  iill  ““ cchhee  ccoossaa””   rriissppeettttoo  aall  ““ cchhii”” ..  

EE’’ ,,  ppeerr  ccoossìì  ddiirree,,  ““ ffaacciillee””   ooddiiaarree,,  sstteerrmmiinnaarree  ddeeii  ppooppoollii  oo  ddeeii  ggrruuppppii  

iiddeennttiiffiiccaattii  ddaall  lloorroo  ““ cchhee  ccoossaa”” ,,  mmaa  èè  mmoollttoo  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ffaarrlloo  ccooll  ““ cchhii”” ,,  

oovvvveerroo  uucccciiddeerree  qquuaallccuunnoo  ee  qquuaallccuunnaa  cchhee  pprriimmaa  ddii  eesssseerree  ““ cchhee  ccoossaa””   èè,,  

aappppuunnttoo,,  qquuaallccuunnoo  oo  qquuaallccuunnaa  ccoonn  uunnaa  ssttoorriiaa  iirrrriippeettiibbiillee..  

QQuueelllloo  cchhee  iioo  pprrooppoonnggoo  ––  ee  cchhee  hhoo  cchhiiaammaattoo  pprrooffeettiiccoo  ––  èè  uunn  ttiippoo  ddii  

oorriizzzzoonnttee  rraaddiiccaallmmeennttee  aallttrroo::  èè  uunn’’aallttrraa  oonnttoollooggiiaa,,  uunn’’aallttrraa  eettiiccaa,,  uunn  aallttrroo  

lleessssiiccoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa..  QQuueessttoo  aammbbiittoo  pprrooffeettiiccoo  ddeevvee  rriimmaanneerree  nneellllaa  ssuuaa  

rraaddiiccaalliittàà  pprrooffeettiiccaa,,  ppeerrcchhéé  èè  nneellllee  pprraattiicchhee  ddii  rraaddiiccaallii ttàà  pprrooffeettiiccaa  cchhee  ssii  

pprroodduuccoonnoo  lliinngguuaaggggii  iinnnnoovvaattiivvii..  QQuueessttoo  ppuuòò  eesssseerree  iill  ffiinnee  cchhee  vviieennee  

aassssuunnttoo  ppeerr  aannddaarree  nneeii  lluuoogghhii  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ppoolliittiiccaa..  LLuuoogghhii  iinn  ccuuii  ssii  

ffaa  llaa  nnoorrmmaazziioonnee  cceerrccaannddoo  ddii  ffaarree  qquueelllloo  cchhee  ssii  ppuuòò,,  mmaa  ssaappeennddoo  cchhee  iill   ffiinnee  

èè  iimmppoorrttaannttee  ee  cchhee  llaa  ssffiiddaa  èè  aallttaa..  

QQuueelllloo  cchhee  iioo  pprrooppoonnggoo,,  dduunnqquuee,,  nnoonn  ssoolloo  èè  uunn’’oonnttoollooggiiaa,,  mmaa  èè  

uunn’’oonnttoollooggiiaa  iinn  ccuuii  ssii  rraaddiiccaannoo  uunn’’eettiiccaa  ee  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ddii  ggrraannddee  ccoorraaggggiioo  

tteeoorriiccoo..  LLoo  ddiiccoo  nnoonn  ppeerr  ddaarree  aa  mmee  ddeellllaa  ccoorraaggggiioossaa,,  mmaa  ppeerr  cciittaarree  ii ll   

ccoorraaggggiioo  ddii  ttuuttttee  qquueellllee  pprraattiicchhee,,  aanncchhee  ffeemmmmiinniissttee,,  oo  ddii  ttuuttttee  qquueellllee  tteeoorriiee  

nnoonn  ffeemmmmiinniissttee  ((ccoommee  qquueellllee  ddii  HHaannnnaahh  AArreennddtt  oo  ddii  JJeeaann--LLuucc  NNaannccyy)),,  cchhee  

ssttaannnnoo  cceerrccaannddoo  ddii  llaavvoorraarree  nneellll ’’ aammbbiittoo  ddii  qquueessttoo  oorriizzzzoonnttee..    

  

  

GGrraazziieellllaa  BBoorrssaattttii  

SSiinnddaaccaa  ddii  OOssttiigglliiaa  

  

VVii  ssaalluuttoo  ee  vvii  rriinnggrraazziioo  ppeerr  aavveerrmmii  ccooiinnvvoollttoo  iinn  qquueessttaa  ggiioorrnnaattaa..  

TTuuttttee  llee  vvoollttee  cchhee  aacccceettttoo  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aadd  uunn  iinnccoonnttrroo,,  lloo  ffaacccciioo  ccoonn  ii ll  

ddeessiiddeerriioo  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  iill  mmiioo  pprroocceessssoo  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  rreellaazziioonnii,,  ppeerrcchhéé  

ccrreeddoo,,  cchhee  ssoolloo  aattttrraavveerrssoo  qquueessttee  iioo  aabbbbiiaa  ppoottuuttoo  ccoommppiieerree  uunn  ccaammmmiinnoo..  
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NNoonn  hhoo  mmaaii  ccrreedduuttoo,,  iinn  nneessssuunn  mmoommeennttoo,,  ddii  eesssseerree  aarrrriivvaattaa  aallllaa  ppoolliittiiccaa::  

sseennttoo  ddii  eesssseerree  iinn  ccaammmmiinnoo  nneellllaa  ppoollii ttiiccaa..  

SSoonnoo  aannddaattaa  nneeii  lluuoogghhii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ppeerr  ppaassssiioonnee  ee  ppeerr  aammoorree..  QQuueessttee  

ppaarroollee  eerraannoo  iill  ttiittoolloo  ddeell  ccoonnvveeggnnoo  cchhee  aabbbbiiaammoo  tteennuuttoo  aadd  OOssttiiggll iiaa  nneell  

ddiicceemmbbrree  ’’ 9966,,  cchhee,,  ppiiùù  cchhee  uunn  ccoonnvveeggnnoo,,  èè  ssttaattoo  uunn  iinnccoonnttrroo  ppeerr  gguuaarrddaarrccii   

ddeennttrroo  ee  cchhiieeddeerrccii  ssee  nneeii  lluuoogghhii  iissttiittuuzziioonnaallii  ssii  ppootteessssee  aannccoorraa  ppaarrllaarree  ddii  

ppaassssiioonnee  ee  ddii  aammoorree..  QQuueessttee  ppaarroollee  ssoonnoo  iinn  ddiissuussoo  ddeennttrroo  llee  iissttiittuuzziioonnii::  ssee  iill   

lliinngguuaaggggiioo  èè  eessttrreemmaammeennttee  iimmppoorrttaannttee  aanncchhee  ppeerr  cchhii  aammmmiinniissttrraa,,  

sseemmpplliicceemmeennttee,,  uunn  CCoommuunnee,,  ccrreeddoo  lloo  ssiiaa  aannccoorr  ppiiùù  ppeerr  cchhii  ooppeerraa  aa  lliivveellll ii  

iissttiittuuzziioonnaallii  ppiiùù  aallttii,,  ccoommee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  llee  nnoossttrree  ppaarrllaammeennttaarrii,,  cchhiiaammaattee  

aa  pprrooppoorrrree  eedd  eellaabboorraarree,,  aaddddiirriittttuurraa,,  ddeellllee  lleeggggii..  

HHoo  ttrroovvaattoo,,  iinn  qquueessttaa  ppaassssiioonnee  eedd  iinn  qquueessttoo  aammoorree,,  llaa  ccaappaacciittàà  nnoonn  ttaannttoo  ddii  

rreessiisstteerree,,  mmaa  ddii  ttrroovvaarree  ““ iill  sseennssoo”” ::  iill  sseennssoo  cchhee  mmii  ppeerrmmeettttee,,  aanncchhee  ooggggii,,  ddii   

nnoonn  ppaarrllaarree  ddii  ssttaanncchheezzzzaa  oo  ddii  ddiissaaggiioo,,  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee  ssoo  rriiccoonnoosscceerree  

qquueelllloo  cchhee  èè  uunn  ddiissaaggiioo  sseemmpplliicceemmeennttee  ““bbuurrooccrraattiiccoo”” ,,  ddoovvuuttoo  aall  ffaattttoo  ddii  

ooppeerraarree  iinn  lluuoogghhii  ccoossttrruuiittii,,  ddaa  ttrrooppppoo  tteemmppoo,,  aadd  iimmmmaaggiinnee  ddeell  mmaasscchhiioo..  IIll   

ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  qquueessttoo  ddiissaaggiioo  mmii  hhaa  ppeerrmmeessssoo,,  ppaarrtteennddoo  ddaa  mmee  ee  ddaallllee  

rreellaazziioonnii  cchhee  sseegguuiittaavvoo  aa  ccoossttrruuiirree,,  ddii  cceerrccaarree  sseemmpprree  uunn  ““ ccoommee”” ::  ccoommee  

ggoovveerrnnaarree  aallll ’’ iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttee  lleeggggii,,  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ssttoorriiccoo,,  sseeggnnaannddoo  

uunnaa  ddiiffffeerreennzzaa..  PPeerrcchhéé  ssee  cc’’ èè  uunnaa  ccoossaa  cchhee  hhoo  iimmppaarraattoo,,  nneell  ccaammmmiinnoo,,  èè  

cchhee  nnoonn  ssii  ppuuòò  ssttaarree  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  mmeeddiiaannddoo  ccoonn  ssee  sstteessssee..  SSii  ppuuòò  

mmeeddiiaarree  ccoonn  llee  ssiittuuaazziioonnii,,  ccoonn  ii  pprroocceessssii  ddii  aavvvviicciinnaammeennttoo  aall  ffiinnee,,  mmaa  nnoonn  

ccoonn  sséé..  

LLaa  pprriimmaa  ccoossaa  eemmeerrssaa  ddaallllaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  èè  ssttaattaa  ll’’ iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllee  

rreellaazziioonnii  aall ll’’ iinntteerrnnoo  ddeell  nnoossttrroo  ggrruuppppoo  ddii  GGiiuunnttaa..  HHoo  vvoolluuttoo  ffaarree  llaa  ssiinnddaaccaa  

aassssuummeennddoo  ll ’’ aallttrruuiissmmoo  ddeell  ““ cchhii”” ,,  gguuaarrddaannddoo  iinn  ffaacccciiaa  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhoo  

vviicciinnoo  ee  nnoonn  qquueellllee  sseennzzaa  vvoollttoo,,  aassssuummeennddoommii  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  cceerrccaarree  

ddii  ffaarrllee  ddiivveennttaarree  uunnaa  ““ ccoommuunniittàà  ggoovveerrnnaannttee””   ee  nnoonn  sseemmpplliiccii  eesssseerrii  

ffuunnzziioonnaallii  aallllaa  mmiiaa  eessiisstteennzzaa  ddii  ssiinnddaaccaa..  QQuueessttoo  llaavvoorroo  mmii  hhaa  iimmppeeggnnaattoo  

ppeerr  ttuuttttoo  ii ll  pprriimmoo  mmaannddaattoo  eedd  èè  ccoossttaattoo  mmoollttaa  ffaattiiccaa,,  ppeerrcchhéé  rriicchhiieeddeevvaa  uunn  

ccaammbbiiaammeennttoo  cchhee,,  ccoommee  ttuuttttii   ii  ccaammbbiiaammeennttii,,  ccoossttaa..  II  rriissuullttaattii  ppeerròò  ccii  ssoonnoo  

ssttaattii  ee  aadd  uunn  cceerrttoo  ppuunnttoo  mmii  ssoonnoo  rriittrroovvaattaa  qquueessttee  ppeerrssoonnee  aa  ffiiaannccoo..    

IInn  qquueessttoo  sseennssoo  ddeell  cchhii,,  iinn  qquueessttoo  aallttrruuiissmmoo,,  iinn  qquueessttoo  sseennssoo  ddii   

rreessppoonnssaabbiillii ttàà,,  hhoo  aanncchhee  ttrroovvaattoo  uunnaa  mmiiaa  ddiimmeennssiioonnee  ffeemmmmiinniillee..  HHoo  aavvuuttoo  
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bbiissooggnnoo  nnoonn  ssoolloo  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  rraaddiiccaallee,,  mmaa  aanncchhee  ddii  sseeggnnaallii  ccoonnccrreettii::  ppeerr  

qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llee  ddeelliibbeerree,,  aadd  eesseemmppiioo,,  nnoonn  hhoo  aassppeettttaattoo  cchhee  ccii  ffoossssee  llaa  

lleeggggee  ppeerrcchhéé  llee  ddeelliibbeerree  ppoorrttaasssseerroo,,  iinn  ccaallccee,,  llaa  ddiicciittuurraa  ““ llaa  SSiinnddaaccaa”” ..  

SSaappeevvoo  cchhee,,  aallttrriimmeennttii,,  cchhiiuunnqquuee  uunn  ddoommaannii  aavveessssee  aappeerrttoo  qquueellllee  ppaaggiinnee  ee  

ttrroovvaattoo  ssccrriittttoo  ““ iill   SSiinnddaaccoo  pprreessiiddeennttee  GG..  BBoorrssaattttii”” ,,  nnoonn  aavvrreebbbbee  mmaaii  

rriiccoonnoosscciiuuttoo  iinn  qquueessttoo  ““GG..””   llaa  mmiiaa  eessiisstteennzzaa,,  nnoonn  iinn  qquuaannttoo  ““GGrraazziieellllaa  

BBoorrssaattttii”” ,,  mmaa  iinn    qquuaannttoo  ddoonnnnaa  ppoossttaa  aall  ggoovveerrnnoo  ddeell  ppaaeessee  ppeerr  uunn  cceerrttoo  

llaassssoo  ddii  tteemmppoo..  SSoolloo  ppeerr  uunn  llaassssoo  ddii  tteemmppoo::  èè  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  mmee  rriitteenneerrmmii  

pprroo--tteemmppoorree,,  èè  uunn  sseeggnnaallee  ddii  lliimmiittee  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  cchhii  ssttaa  

aammmmiinniissttrraannddoo  ee  ggoovveerrnnaannddoo..  

IIll   sseennssoo  ddeell  ““ cchhii””   mmii  èè  sseerrvviittoo  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  ccaanncceellllaarree  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ddii   

ggoovveerrnnoo,,  ddaallllaa  rriicceerrccaa  ddii  ddeecciissiioonnee,,    qquueell    sseennssoo  ddii  oonnnniippootteennzzaa  cchhee  hhoo  

ttrroovvaattoo  ccoossìì  ffoorrttee  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  ee  cchhee  èè  ii ll  mmaarrcchhiioo  ppiiùù  ggrraannddee  ddeellllaa  

pprreesseennzzaa  mmaasscchhiillee::  qquueell  ccrreeddeerree  ddii  ffaarree,,  sseemmpprree  ee  ccoommuunnqquuee,,  ii ll  bbeennee  ddii  

ttuuttttii..  PPrreennddeerree  uunnaa  ddeecciissiioonnee,,  aall  ccoonnttrraarriioo,,  èè  sseemmpprree  uunnoo  sscceegglliieerree,,  uunn  

sseeppaarraarrttii  ddaa  qquuaallccooss’’ aallttrroo..  CCrreeddoo  ddii  aavveerr  iimmppaarraattoo,,  iinnssiieemmee  aallllaa  GGiiuunnttaa  cchhee  

rraapppprreesseennttoo  ee  aallllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  cchhee  rraapppprreesseennttoo,,  aa  tteenneerr  vviivvaa  ee  ccoossttaannttee  llaa  

ccoosscciieennzzaa  cchhee  ssttiiaammoo  sscceegglliieennddoo::  ooggnnii  sscceellttaa  ddeevvee  eesssseerree  cchhiiaarraa,,  ddiicciibbiillee  ee  

vveerriiffiiccaabbiillee,,  mmaa,,  aanncchhee  ee  ssoopprraattttuuttttoo,,  ooggnnii  sscceellttaa  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  cc’’ èè  ssttaattaa  uunnaa  

sseeppaarraazziioonnee  rriissppeettttoo  aa  qquuaallccooss’’aallttrroo..  LLaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  qquueessttoo  ppeerrmmeettttee  

ddii  ffaarree  ddeemmooccrraazziiaa  iinn  uunn  mmooddoo  ddiivveerrssoo,,  cchhee  nnoonn  èè  qquueellllaa  ddeell  ““bbuuoonniissmmoo”” ,,  

ddeell  ddoovveerr  mmeetttteerree  dd’’ aaccccoorrddoo  ppeerr  ffoorrzzaa  ttuuttttii,,  mmaa  qquueellllaa  ddeell  ssaappeerr  ffaarr  eessiisstteerree  

iill  ccoonnffllii ttttoo,,  sseennzzaa  ppeerrmmeetttteerree  cchhee  ddiivveennttii  llaa  gguueerrrraa  cchhee  uucccciiddee..  CC’’èè  iinnffaattttii  uunn  

mmooddoo  ddii  vviivveerree  iill  ccoonnffllii ttttoo  cchhee  èè    vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee,,  ppoossssiibbiillii ttàà  

ddii  ccaammmmiinnoo  nneell  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  cchhee  ppeerrmmeettttee  llaa  rreellaazziioonnee..  

SSee  iioo  mmii  ddoommaannddoo  ““ cchhii””   hhoo  ddaavvaannttii,,  lloo  aassccoollttoo  ee  mmii  ffaacccciioo,,  aalllloo  sstteessssoo  

mmooddoo,,  aassccoollttaarree,,  iill  ppoonnttee  cchhee  ssii  ccrreeaa  ffrraa  ddii  nnooii  nnoonn  èè  ppiiùù  iill  ppoonnttee  ddeellllaa  

ccoonnnniivveennzzaa,,  mmaa  qquueelllloo  ddeellllaa  ppoossssiibbii lliittàà  ddeellllee  sscceellttee..  

QQuueessttoo  èè  ii ll  sseennssoo  cchhee  iioo  ddoo  aall  mmiioo  ssttaarree  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  cciiòò  cchhee  mmii  

ppeerrmmeettttee  ddii  nnoonn  aavvvveerrttiirree  ppiiùù  iill  ddiissaaggiioo  ddii  ccuuii  hhoo  sseennttiittoo  ppaarrllaarree  qquueessttaa  

mmaattttiinnaa,,  ii  mmoommeennttii  ddii  ddeepprreessssiioonnee,,  ii  mmoommeennttii  iinn  ccuuii  nnoonn  ssii  vveeddoonnoo  rriissuullttaattii  

eeffffeettttiivvii..  EE’’   uunn  sseennssoo  cchhee  ttrroovvoo  nneellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  vviivvoonnoo  iinnssiieemmee  aa  mmee,,  

nneellll ’’ aallllaarrggaammeennttoo  ddeellllee  rreellaazziioonnii,,  nneell  ffaattttoo  ddii  ccoossttrruuiirree  sseemmpprree  ddii  ppiiùù,,  aa  

ffiiaannccoo  ddeellllee  mmiiee  aazziioonnii,,  iill  ppeennssiieerroo..  NNeeii  mmoommeennttii  iinn  ccuuii  llaasscciioo  



DDoonnnnee  iinn  ppoolliittiiccaa::  ddiirree,,  ffaarree,,  ccaammbbiiaarree  --  1155  ffeebbbbrraaiioo  11999977  
  
  

  

ll ’’ aammmmiinniissttrraarree  qquuoottiiddiiaannoo  ppeerr  aannddaarree  aa  mmeetttteerrmmii  iinn  rreellaazziioonnee  ccoonn  aallttrree  

ppeerrssoonnee,,  ccoonn  aallttrree  ddoonnnnee  pprreesseennttii  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  ttrroovvoo  ssppeessssoo  ddoonnnnee  pprreessee  

ddaallllaa  ssmmaanniiaa  ddii  ffaarree,,  ddiimmeennttiicchhee  cchhee  iinn  qquueessttoo  ffaarree  ddeevvee  eesssseerree  iinnccoorrppoorraattoo  

uunn  pprreecceeddeennttee  mmoommeennttoo  ddii  ppeennssiieerroo,,  cchhee  nnoonn  rriigguuaarrddaa  ssoolloo  llaa  ddoommaannddaa  ddeell   

““ppeerrcchhéé”” ,,  mmaa  aanncchhee  ddeell  ““ ccoommee””   ffaarree  llee  ccoossee..  IIoo  hhoo  ttrroovvaattoo  llaa  mmiiaa  lliibbeerrttàà  

ffeemmmmiinnii llee  iinn  uunn  ““ ccoommee  iioo”” ,,  cchhee  mmii  ddàà  llaa  ppoossssiibbii lliittàà  ddii  ssppeerriimmeennttaarree,,  aall  ddii  llàà  

ddeellllaa  pprreesseennzzaa  oo  mmeennoo  ddii  lleeggggii,,  qquueellllee  ssttrraaddee  cchhee  ppoossssoonnoo  ddiivveennttaarree  

vveerraammeennttee  ee  rraaddiiccaallmmeennttee  ffeemmmmiinniillii ..  

IIll   sseennssoo  ddeellllaa  mmiiaa  pprreesseennzzaa  qquuii,,  ddeellll’’ aavveerr  vvoolluuttoo  eesssseerrccii,,  èè  nneellllaa  nneecceessssiittàà  ddii   

iinniizziiaarree  aa  ccoonnffrroonnttaarrmmii  ccoonn  ttuuttttee  llee  eessppeerriieennzzee  eessiisstteennttii,,  ccoonn  ttuuttttee  llee  

ppoossssiibbiillii ttàà  cchhee  llee  ddoonnnnee  ssttaannnnoo  mmeetttteennddoo  iinn  ccaammppoo,,  nnoonn  ggrraadduuaannddoollee  iinn  uunnaa  

sseerriiee  ddii  bbuuoonnee  ee  ccaattttiivvee,,  cchhee  vvaannnnoo  ee  cchhee  nnoonn  vvaannnnoo,,  mmaa  nneellllaa  nnoossttrraa  

pplluurraall iittàà  ddii  aazziioonnee..  CCoonn  llaa  ccoosscciieennzzaa  pprrooffoonnddaa  cchhee  iinn  qquueessttaa  pplluurraallii ttàà  ccii  

ddoobbbbiiaammoo  eesssseerree  rraaddiiccaallmmeennttee,,  ppeerr  llaasscciiaarree  ii ll  sseeggnnoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  pprreesseennzzaa..  

QQuueessttoo  ddeevvee  eesssseerree  ii ll  sseennssoo  ddeell  ffaarree  ccoonnvveeggnnii,,  qquueessttoo  ddeevvee  eesssseerree  iill  sseennssoo  

ddeell  ttrroovvaarrccii  ee  ddii  ssccaammbbiiaarrccii  eessppeerriieennzzee,,  ppeerrcchhéé  iinn  qquueessttoo  ssccaammbbiiaarrccii  llee  

ddiivveerrssiittàà  ddoobbbbiiaammoo  ttrroovvaarree  llaa  ffoorrzzaa  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  aannddaarree  aavvaannttii,,  mmaa  ppeerr  

sseeggnnaarree  qquueessttoo  aannddaarree  aavvaannttii  ccoonn  llaa  pprreesseennzzaa  ffeemmmmiinniillee..    

  

  

BBeettttyy  DDii  PPrriissccoo  

DDeeppuuttaattaa  aall  PPaarrllaammeennttoo  ppeerr  dduuee  lleeggiissllaattuurree  

  
IInn  qquuaallii  lluuoogghhii  ppoossssiiaammoo  aaggiirree  llaa  ssooggggeettttiivviittàà  ffeemmmmiinniillee??  AAii  ttaannttii  ppaarraaddoossssii  

cciittaattii  ddaa  GGiioovvaannnnaa  GGrriiggnnaaffffiinnii  nnee  aaggggiiuunnggeerreeii  uunn  aallttrroo::  ccoonn  ll ’’ aannddaattaa  aall  

GGoovveerrnnoo  ddeellllaa  ssiinniissttrraa,,  ssii  èè  iinntteerrrroottttoo  qquueell  ddiibbaattttiittoo  ssuullllaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  

ppoolliittiiccaa  cchhee  aavveevvaa  iinniizziiaattoo  aadd  aattttrraavveerrssaarree  ii  ppaarrttiittii  eedd  ii  mmoovviimmeennttii..  

LLaa  ddiissccuussssiioonnee,,  ll ’’ aatttteennzziioonnee  ddeellllee  ffoorrzzee  ppoolliittiicchhee  ddii  ggoovveerrnnoo  ssii  èè  ––  

iinneevviittaabbiillmmeennttee,,  ffoorrssee  ––  ccoonncceennttrraattaa  ssuullllaa  nneecceessssaarriiaa  eedd  iinnddiissppeennssaabbiillee  

rriiffoorrmmaa  ddeelllloo  SSttaattoo,,  mmaa  llee  rriifflleessssiioonnii,,  ii  ppeennssiieerrii  cchhee  ttaannttoo  aavveevvaannoo  aanniimmaattoo,,  

aanncchhee  llee  aassssoocciiaazziioonnii  eedd  ii  lluuoogghhii  ddeellllee  ddoonnnnee,,  ssuullllee  ffoorrmmee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

aallllaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa  ssoonnoo  ssvvaanniittee..  

VVii  rriiccoorrddaattee??  EErraavvaammoo  aarrrriivvaattii  aa  ppaarrllaarree  ddii  ““ppaattttii”” ,,  ssii  ppaarrllaavvaa  ddii  rreellaazziioonnii  ttrraa  

ssooggggeettttii  ppaarrttiittoo  ee  ssooggggeettttii  nnoonn  ppaarrttiittoo  ((aassssoocciiaazziioonnii,,  mmoovviimmeennttii))::  CCeessssaattoo  ii ll   

rruuoolloo  ddeellllee  ggrraannddii  ffoorrmmee  ppaarrtteecciippaattiivvee  ddeeii  ppaarrttiittii  ddii  mmaassssaa,,  ssii  ccaappiivvaa  llaa  
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nneecceessssiittàà  ee  ll’’ eessiiggeennzzaa  ddii  ttrroovvaarrnnee  aallttrree;;  ssee  lleeggggeettee  nneelllloo  ssttaattuuttoo  ddeellll ’’ uullttiimmoo  

CCoonnggrreessssoo  ddeell  PPDDSS  ttrroovvaattee  ttrraaccccee  ccoonnccrreettee  ddii  qquueessttaa  ddiissccuussssiioonnee,,  mmaa  qquueellllee  

ttrraaccccee  nnoonn  ssii  ttrroovvaannoo  nneellllaa  pprraattiiccaa  ppoolliittiiccaa..  

CCeessssaattoo  iill  ddiibbaattttiittoo  ssuullllaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  ppoollii ttiiccaa  nneellllee  ssuuee  ffoorrmmee,,  ssoonnoo  ccoommee  

ssppaarriittii  ii  lluuoogghhii  ppeerr  ddiirree  llee  nnoossttrree  ppaarroollee;;  ooggggii,,  aadd  eesseemmppiioo,,  iill  GGoovveerrnnoo  ssttaa  

aaffffrroonnttaannddoo  qquueessttoo  ggrraannddee  ccaappiittoolloo  ddeellllaa  rriiffoorrmmaa  ddeell  WWeellffaarree  SSttaattee,,  mmaa  iinn  

qquuaallii  lluuoogghhii  iill  ppeennssiieerroo,,  llaa  pprraattiiccaa,,  ll’’ eessppeerriieennzzaa  mmaattuurraattee  ddaallll ’’ aaggiirree  ddeellllee  

ddoonnnnee  iinn  ttuuttttii  qquueessttii  aannnnii  ppoossssoonnoo  eesspprriimmeerrssii??  QQuuaallii  ssoonnoo  llee  sseeddii  ooggggii  ppeerr  

ccoonnoosscceerree,,  eesspprriimmeerrssii  ssuu  qquueellllaa  cchhee  ssaarràà  uunnaa  ddeellllee  ggrraannddii  rriiffoorrmmee  ddii  qquueessttii  

aannnnii??  

DDaallllaa  ssoollaa  tteelleevviissiioonnee,,  ddaaii  ggiioorrnnaallii,,  sseelleezziioonnaannddoo  ttuuttttii  ggllii   iinnuuttii ll ii  rreessooccoonnttii   

ssuullllee  llii ttii  iinntteerrnnee  aallllaa  mmaaggggiioorraannzzaa,,  ccoonn  ppaazziieennzzaa,,  ssii  ppoossssoonnoo  ttrroovvaarree  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  cciiòò  cchhee  ssttaa  aavvvveenneennddoo,,  ssuullllee  pprrooppoossttee  iinn  ccaammppoo,,  mmaa  èè  uunnaa  

vviiaa  ddii  ssoollaa  aannddaattaa,,  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aarrrriivvaannoo,,  iill  rriittoorrnnoo,,  ll’’ ooppiinniioonnee  ddeellllee  ttaannttee  

ppeerrssoonnee  cchhee  aattttiivvaammeennttee  ee  ccoonn  iiddeeee    ooppeerraannoo  nneell  WWeellffaarree,,  nnoonn  ppuuòò  ddiirrssii..  

RRiittoorrnniiaammoo  aallll ’’ iinntteerrrrooggaattiivvoo::  qquuaallii  ssoonnoo  ooggggii  llee  sseeddii  ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

aallllaa  ppoollii ttiiccaa  aattttiivvaa  ee  qquuaallii  ssoonnoo  ppeerr  llee  ddoonnnnee??    

PPeerr  llaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  ppoossssoo  ddiirree  cchhee  nnoonn  èè  ii ll  ppaarrttiittoo,,  nnoonnoossttaannttee  llaa  ssttoorriiaa  

ddeellllee  ddoonnnnee  nneell  PPCCII  pprriimmaa,,  ee  nneell  PPDDSS  ppooii..  OOggggii  aanncchhee  iill   ppaarrttiittoo  èè  lluuooggoo  

ddoovvee  ll ’’ iiddeennttiittàà,,  llaa  ssoovvrraanniittàà  ddeellllee  ddoonnnnee  eessiissttee  ccoommee  ssoovvrraanniittàà  lliimmiittaattaa  

aallll ’’ oommoollooggaazziioonnee..  LLaa  ssoovvrraanniittàà  nnoonn  eessiissttee  ppeerrcchhéé  nnoonn  eessiissttoonnoo  ffoorrmmee  ddeellllaa  

ccoonnttrraattttaazziioonnee,,  ppaattttii,,  ffoorrmmee  cchhee  ssiiaannoo  eesspplliicciittee,,  ddeemmooccrraattiicchhee..  

SSeennzzaa  ffoorrmmee  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  eesspplliicciittee  llee  sstteessssee  rreeggoollee  ddeemmooccrraattiicchhee  

vveennggoonnoo  ddiissttoorrttee::  iill  ppaarraaddoossssoo  cchhee  ssii  èè  vveerriiffiiccaattoo  nneell  mmiioo  ppaarrttiittoo,,  iill  PPDDSS,,  èè  

ssttaattoo,,  aadd  eesseemmppiioo,,  cchhee  llaa  mmiinnoorraannzzaa  ootttteenneevvaa  iinn  qquuaannttoo  ttaallee  uunn’’ooccccuuppaazziioonnee  

ddii  ““ppoossttii””   ((ppootteerree))  ssuuppeerriioorree  aall llaa  ssuuaa  ffoorrzzaa  rreeaallee..  FFiinnaanncchhee  ll ’’ eessttrraanneeiittàà  èè  

ssttaattaa  uussaattaa  nnoonn  aaii  ffiinnii  ddeell  ppaattttoo  ccoonnttrraattttuuaallee,,  mmaa  ppeerr  ccoonnttrraattttaarree  ppootteerree  ppeerr  

ppoocchhee;;  aanncchhee  llee  ddoonnnnee  hhaannnnoo  ffaattttoo  qquueessttoo..  

MMii  ssppiiaaccee  cchhee  ssiiaa  aannddaattaa  vviiaa  llaa  rraapppprreesseennttaannttee  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllee  ppaarrii  

ooppppoorrttuunniittàà,,  ppeerrcchhéé  iill  mmiioo  rraaggiioonnaammeennttoo  iinntteennddeevvaa  aapppprrooddaarree  pprroopprriioo  qquuii::  

èè  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  cchhee  iinn  IIttaall iiaa  aabbbbiiaammoo  uunn  MMiinniisstteerroo  ppeerr  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  

mmaaii  èè  ssttaattaa  ffaattttaa  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee  uunnaa  ppoolliittiiccaa  iinn  ttaall  sseennssoo,,  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  

aallttrrii  ppaaeessii  eeuurrooppeeii;;  ppoossssiibbiillee  cchhee  ccoonn  ttaannttee  ddoonnnnee  cchhee  llaavvoorraannoo  nneell  tteerrrriittoorriioo  

ssuu  qquueessttii  tteemmii,,  ccoonnvviinnttee  cchhee  llee  ppoolliittiicchhee  ppeerr  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ppoossssaannoo  
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eesssseerree  aaggiittee  ee  ssppeerriimmeennttaattee  ppoossiittiivvaammeennttee  aanncchhee  iinn  IIttaalliiaa,,  aall  MMiinniisstteerroo  ssiiaannoo  

aarrrriivvaattee  ttuuttttee  ddoonnnnee  ((oo  ppeerrlloommeennoo  qquueellllee  cchhee  aabbbbiiaammoo  iinnccoonnttrraattoo  ffiinnoorraa))  

cchhee  iinnvveeccee  ssoonnoo  ccoonnttrraarriiee??  EEssiissttoonnoo  ttaannttii  ppeennssiieerrii  ddeellllee  ddoonnnnee,,  ttaannttee  

ddiiffffeerreennzzee  ddii  ppeennssiieerroo,,  mmaa  nnoonn  ooccccoorrrree  CCaattaallaannoo  ppeerr  ddiirree  cchhee  aall  MMiinniisstteerroo  

cchhee  ssii  cchhiiaammaa  ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ssaarreebbbbee  bbeennee  cchhee  ccii  ffoosssseerroo  ddoonnnnee,,  oo  

aallmmeennoo  ppaarrttee  ddii  qquueellllee  ddoonnnnee,,  cchhee  ddii  qquueessttaa  ppoolliittiiccaa  ssoonnoo  ccoonnvviinnttee  ee  

vvoorrrreebbbbeerroo  ssppeerriimmeennttaarrllaa  nneellll ’’ aazziioonnee  ddii  ggoovveerrnnoo..  

QQuueessttoo  ppeerr  ddiirree  cchhee  ooggggii  vvii  èè  qquuaallccoossaa  ddii  ppeessaannttee,,  aallmmeennoo  ddii  nnoonn  aaffffrroonnttaattoo,,  

nneellllaa  sseelleezziioonnee,,  nneellllaa  sscceellttaa  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ggrruuppppii  ddiirriiggeennttii  ddeellllaa  

ppoolliittiiccaa  ee  cchhee  cciiòò  ppuuòò  ppoorrttaarree  ppeerrssiinnoo  aa  rriissuullttaattii  ppaarraaddoossssaallii ..  

CCii  ssoonnoo  ssttaattii  ppaassssaaggggii  nneellllaa  ssttoorriiaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee  cchhee  mmii  ppiiaacceerreebbbbee  

iinnddaaggaarree..  VVii  rriiccoorrddaattee  lloo  ssllooggaann  ““ddaallllee  ddoonnnnee  llaa  ffoorrzzaa  ddeellllee  ddoonnnnee”” ..  QQuuaannttee  

ddii  nnooii  qquuii  hhaannnnoo  mmeessssoo  aanniimmaa  ee  ccoorrppoo,,  iimmppeeggnnoo,,  iiddeeee,,  ppaassssiioonnee  iinn  qquueellllaa  

ffaassee,,  eedd  ooggggii??  RReecceenntteemmeennttee  ssoonnoo  ssttaattaa  aadd  uunn’’aassssiissee  ddeell  PPDDSS  ssuull  ffuuttuurroo  

ddeellllee  ccllaassssii  ddiirriiggeennttii..  LLaa  pprreesseennzzaa  aallll ’’ iinniizziiaattiivvaa  eerraa  ddaavvvveerroo  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa..  

NNoonn  sseeggnnaattaa,,  ppeerròò,,  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllee  ddoonnnnee,,  ssee  nnoonn  ddaallll ’’ iinntteerrvveennttoo  ddii  

LLiinnddaa  LLaannzziilllloottttaa,,  aasssseessssoorraa  aall  CCoommuunnee  ddii  RRoommaa,,  cchhee  hhaa  ppoossttoo  uunn  tteemmaa  

““ ccaallddoo”” ::  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellllee  ccllaassssii  ddiirriiggeennttii..  QQuuaassii  aa  rriissppoonnddeerree,,  CChhiiccccoo  

TTeessttaa,,  PPrreessiiddeennttee  ddeellll ’’EENNEELL,,  aammmmeettttee  cchhee  ii  11330000  ddiirriiggeennttii  ddeellll ’’EENNEELL  

hhaannnnoo  ttuuttttii  ppiiùù  ddii  5544  aannnnii  ee  ttaaccee  uunn  aallttrroo  ddaattoo,,  aa  mmiioo  ppaarreerree  aassssaaii  ppiiùù  

ssiiggnniiffiiccaattiivvoo::  ssuu  11330000  ddiirriiggeennttii  llee  ddoonnnnee  ssoonnoo  mmeennoo  ddii  ddiieeccii!!  IIll  nnoonn  eesssseerrccii   

nneellllaa  vviissiibbiillii ttàà  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa,,  ccoommppoorrttaa  nneellllaa  qquuoottiiddiiaanniittàà  rriissuullttaattii  ddaavvvveerroo  

ppeessaannttii..  

MMii  ppiiaaccee  ll’’ iiddeeaa  ddii  GGrriiggnnaaffffiinnii  cchhee  ssttaa  llaavvoorraannddoo  ppeerr  uunn’’aassssoocciiaazziioonnee  ddii  

ddoonnnnee  ee  nnee  vvoorrrreeii  ssaappeerree  ddii  ppiiùù::  hhoo  sseemmpprree  ppeennssaattoo  cchhee  llee  ddoonnnnee  aabbbbiiaannoo  

bbiissooggnnoo  ddii  lluuoogghhii  sseeppaarraattii  aanncchhee  ppeerr  aaggiirree  llaa  ppoolliittiiccaa  iinn  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  lluuoogghhii..  

LLaa  mmiiaa  pprreeooccccuuppaazziioonnee,,  vviissttee  llee  eessppeerriieennzzee  pprreecceeddeennttii,,  èè  cchhee  nneell  ccoossttrruuiirree  

uunn’’aassssoocciiaazziioonnee  ssii  tteennggaa  ccoonnttoo  ddeellllaa  vvaarriieettàà  ddeell  mmoonnddoo  ddeellllee  ddoonnnnee..  DDaa  

qquueessttoo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  mmii  sseemmbbrraa  iinntteerreessssaannttee  ll ’’ eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  ddoonnnnee  ddii   

RRoovveerreettoo..  MMii  ppiiaacceerreebbbbee  cchhee  aanncchhee  qquuii,,  nneellllaa  nnoossttrraa  cciittttàà,,  pprroovvaassssiimmoo  aa  ddaarr  

vviittaa  aadd  uunn  lluuooggoo  ddii  ddoonnnnee,,  ppeerr  aaggiirree  aanncchhee  llaa  mmeeddiiaazziioonnee  ccoommee  ffrruuttttoo  ddeellllaa  

ccoonnddiivviissiioonnee..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  nnoonn  rriissoollttoo  tteemmaa  ddeellllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  vvoorrrreeii  ffaarrvvii  

vveeddeerree  ssuu  ““RReeppuubbbblliiccaa””   ddii  ooggggii  uunn  ggrraannddee  ttiittoolloo::  ““DDoonnnnee  aallll ’’ aassssaallttoo  ddeell  
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bbaalluuaarrddoo  WWiieenneerr”” ..  SSii  ttrraattttaa  ddeellllaa  WWiieenneerr  PPhhiillaarrmmoonniiccaa  OOrrcchheessttrraa,,  

ccoommppoossttaa  ttuuttttaa  ddaa  uuoommiinnii  ee  ffiinnaannzziiaattaa  ddaall  ppuubbbblliiccoo  ddeennaarroo,,  aa  ccuuii  ii ll  MMiinniissttrroo  

ddeellll ’’ aarrttee  ee  ddeellllee  sscciieennzzee  hhaa  iinnvviiaattoo  uunnaa  lleetttteerraa,,  mmiinnaacccciiaannddoo  ddii  ttaagglliiaarree  ii  

ffiinnaannzziiaammeennttii,,  ssee  nnoonn  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà..  DDaa  qquuii  èè  nnaattaa  uunnaa  

ddiissccuussssiioonnee  ffuurriibboonnddaa  ee  aanniimmaattaa,,  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddaa  ppaarrttee  ddii  qquueellllii  cchhee  

ssoosstteennggoonnoo  cchhee  ““ ii ll  ssuuoonnoo  ddeellllaa  WWiieenneerr  OOrrcchheessttrraa  èè  uunn  ssuuoonnoo  mmaasscchhiillee”” ::  

tteemmppii  dduurrii  ppeerr  ii  ffii llaarrmmoonniiccii  vviieennnneessii,,  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  qquueessttoo  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  llii   

aassppeettttaa  uunnaa  ttrraassffeerrttaa  nneeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  ddoovvee  ggrruuppppii  ffeemmmmiinniissttii  hhaannnnoo  ggiiàà  

aannnnuunncciiaannoo  bbooiiccoottttaaggggii  ee  pprrootteessttee..  

MMii  vviieennee  iinn  mmeennttee  LLiiddiiaa  MMeennaappaaccee,,  qquuaannddoo  ddiiccee  cchhee  llaa  ppoollii ttiiccaa  ddeellllee  ppaarrii   

ooppppoorrttuunniittàà  vvaa  ffoorrzzaattaa  ee,,  aa  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo,,  ppeennssoo  aa  nnuuoovvii  ppootteerrii  nneellllee  

CCoommmmiissssiioonnii  ppaarrllaammeennttaarrii,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  iill  ddiirriittttoo  ddii  vveettoo  ssuu  lleeggggii  cchhee  

ppoossssoonnoo  aavveerree  rriippeerrccuussssiioonnii  ddiissccrriimmiinnaattoorriiee  ppeerr  llee  ddoonnnnee..  

PPrriimmaa  ddii  ggeettttaarree  aallllee  oorrttiicchhee  uunnaa  ppoolliittiiccaa  nnoonn  pprraattiiccaattaa,,  iioo  ddiirreeii  ddii  rreennddeerrllaa  

eeffffiiccaaccee  eedd  eeffffiicciieennttee..  SSee  aadd  eesseemmppiioo  ssii  mmeetttteesssseerroo  iinn  rreettee  llee  eessppeerriieennzzee  iinn  

ccoorrssoo,,  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  qquueellllee  ddeellllee  ssiinnddaacchhee  ee  ddeellllee  aasssseessssoorree,,  ppoottrreemmmmoo  

aavveerree  uunn  qquuaaddrroo  ppiiùù  eesspplliicciittoo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  eedd  uuttiillee  aanncchhee  aall  ffiinnee  ddii  uunnaa  

rriinnnnoovvaattaa  pprrooggeettttuuaallii ttàà  ssoocciiaallee..  

SSoonnoo  dd’’ aaccccoorrddoo  cchhee  ssii  ffaacccciiaa  aanncchhee  uunnaa  ffoorrzzaattuurraa  ssuullllaa  sseessssuuaazziioonnee  ddeell   

lliinngguuaaggggiioo,,  aa  ccoommiinncciiaarree  ddaa  nnooii,,  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddaa  nnooii  iinnsseeggnnaannttii..  

PPeerr  uullttiimmoo  ppuunnttoo  vvoorrrreeii  ddiirree  qquuaallcchhee  ppaarroollaa  ssuulllloo  ssttaarree  ddeennttrroo  llee  iissttiittuuzziioonnii..  

CCrreeddoo  cchhee  ddaallllee  ssiinnggoollee  eelleettttee  vvaaddaa  pprreessaa,,  aa  mmoonnttee,,  uunnaa  ddeecciissiioonnee::  ssee  

ccoonnssiiddeerraannoo  ll ’’ eessppeerriieennzzaa  ttrraannssiittoorriiaa,,  ooppppuurree  ssee  ddeessiiddeerraannoo  iimmbbooccccaarree  llaa  

ccaarrrriieerraa  ppoolliittiiccaa..  PPeerr  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  ddiiccoo  cchhee  llaa  pprriimmaa  sscceellttaa,,  qquueellllaa  ddii  

ccoonnssiiddeerraarrllaa  eessppeerriieennzzaa  ttrraannssiittoorriiaa,,  ppoonnee  iinn  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  mmaaggggiioorree  

lliibbeerrttàà..  DDaa  qquueessttoo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  llaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  èè  ssttaattaa  ppoossiittiivvaa,,  mmii  hhaa  

ddaattoo  llaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  ccoossttrruuiirree  rreellaazziioonnii  ffoorrttii  ccoonn  ttaannttee  ddoonnnnee  iinn  IIttaall iiaa..  

LL’’ aallttrraa  ssttrraaddaa,,  qquueellllaa  ddeellllaa  ccaarrrriieerraa  ppoollii ttiiccaa,,  èè  ppiiùù  ffaattiiccoossaa  ee  ccoossttrriinnggee  aa  

pprriivvii lleeggiiaarree  llee  rreellaazziioonnii  iinntteerrnnee  aall llaa  ffoorrzzaa  ppoolliittiiccaa  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  aa  

rriimmaanneerree  ssppeessssoo  iimmbbrriiggll iiaattaa  iinn  llooggiicchhee  ddii  rraappppoorrttii  ddii  ppootteerree  cchhee  pprroodduuccoonnoo  

aannggoosscciiaa  ee  mmaall  ddii  vviivveerree,,  ccoommee  bbeennee  hhaa  ddeessccrriittttoo  TTiizziiaannaa  VVaallppiiaannaa  nneell  ssuuoo  

iinntteerrvveennttoo  ddii  qquueessttaa  mmaattttiinnaa..  

SSee  gguuaarrddiiaammoo  aallll ’’ eessppeerriieennzzaa  ddeellllee  ddoonnnnee  cchhee  hhaannnnoo  vviissssuuttoo  llaa  ppoolliittiiccaa  

iissttiittuuzziioonnaallee,,  ssee  aassccoollttiiaammoo  llee  lloorroo  ppaarroollee,,  vveeddiiaammoo  cchhee  aallccuunnee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  
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eessppeerriieennzzee  ppoossiittiivvee,,  aallttrree  nneeggaattiivvee  ee  llaa  ddiiffffeerreennzzaa,,  aa  mmiioo  ppaarreerree,,  ssttaa  mmoollttoo  

nneellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  rreellaazziioonnii  cchhee  ssii  ssoonnoo  ccoossttrruuiittee,,  iill  ““ cchhii””   èè  ssttaattoo  ttuuoo  

iinntteerrllooccuuttoorree,,  iinn  qquuaallii  lluuoogghhii  hhaaii  eesseerrcciittaattoo  llaa  ttuuaa  lliibbeerrttàà,,  ii ll  ttuuoo  aaggiirree  

ppoolliittiiccoo..  

  

  

LLiiddiiaa  MMeennaappaaccee  

DDeellll ’’UU..DD..II ..  nnaazziioonnaallee  

  

VVoorrrreeii  ddiirree  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  qquuaallccoossaa  ssuulllloo  ""sspprreeccoo""  ddeellllaa  sseessssuuaazziioonnee  ddeell  

lliinngguuaaggggiioo;;  ppooii  ssuu  ccoommee,,  sseeccoonnddoo  llaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa,,  ssii  ppuuòò  ssttaarree  nneellllee  

iissttiittuuzziioonnii;;  ssuu  ccoommee  ssii  ppuuòò  rriipprreennddeerree  ee  ccoonnttiinnuuaarree  ll’’ eessppeerriieennzzaa  ddii  RRoovveerreettoo  

ee,,  iinnffiinnee,,  vvoorrrreeii  rriivvoollggeerree  qquuaallcchhee  qquueessttiioonnee  aadd  AAddrriiaannaa,,  ppeerrcchhéé  ccii  ppeennssii  ssuu  

ee,,  llaa  pprroossssiimmaa  vvoollttaa  cchhee  llaa  iinnccoonnttrriiaammoo,,  ccii  ddiiccaa  aannccoorraa  ccoossee  ssttrraabbiilliiaannttii,,  ccoonn  

qquueellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  ggrraannddee  sseedduuzziioonnee  ddii  ccuuii  èè  mmaaeessttrraa..  

SSeessssuuaarree  iill  ll iinngguuaaggggiioo  ssaarreebbbbee  uunnoo  sspprreeccoo  ssee  llaa  ssppeecciiee  uummaannaa  ffoossssee  ffaattttaa  ddii  

eerrmmaaffrrooddiittii ,,  cciiooèè  ssee  iinn  cciiaassccuunnaa  ppeerrssoonnaa  ccii  ffoossssee  iill  mmaasscchhiillee  ee  iill  ffeemmmmiinniillee..  

SSoolloo  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  èè  oovvvviioo,,  ccii  ssaarreebbbbee  uunnoo  sspprreeccoo;;  aallttrriimmeennttii  nnoo..  IIll  nnoonn  

ffaarree  qquueessttaa  ooppeerraazziioonnee  ddii  vveerriittàà,,  iill  nneeggaarree  iill  ““ cchhii””   iinnddiivviidduuaattoo,,  èè  ii ll  pprriinncciippiioo  

ddii  ttuuttttii  ggllii  sstteerrmmiinnii::  èè  uunn  ggeennoocciiddiioo  ssiimmbboolliiccoo,,  aanncchhee  ssee  aa  ffaarrlloo  èè  qquuaallcchhee  

rraaggaazzzzoo  bbeenn  iinntteennzziioonnaattoo  ((oo  mmoollttoo  ffuurrbboo,,  aanncchhee  sseennzzaa  ssaappeerrlloo))..  CChhii  nnoonn  ttii   

nnoommiinnaa,,  cchhii  ttii   vviieettaa  ddii  ddiirree  ““ IIoo  ssoonnoo  iioo”” ,,  ““ IIoo  ssoonnoo  LLiiddiiaa  ee  qquuaannddoo  ppaarrllaattee  ddii  

mmee,,  ddiittee  LLiiddiiaa”” ,,  èè  ccoommee  ssee  ttii  uucccciiddeessssee;;  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssiimmbboolliiccoo,,  èè  vveerroo,,  

mmaa  nnoonn  èè  ddeettttoo  cchhee  iinn  cciirrccoossttaannzzee  ffaavvoorreevvoollii  nnoonn  lloo  ffaarreebbbbee  aanncchhee  ddaa  uunn  

ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  uunn  ppoo''  ppiiùù  ccrruueennttoo..  CCoonnvviieennee  ssttaarree  aatttteennttee..  

SSeeccoonnddoo  ppuunnttoo::  llee  iissttiittuuzziioonnii..  IIoo  ssoonnoo  dd''aaccccoorrddiissssiimmoo  ccoonn  qquuaannttoo  hhaa  aappppeennaa  

ddeettttoo  BBeettttyy..  VVoorrrreeii  ssoollttaannttoo  ffaarree  aallccuunnee  ssppeecciiffiiccaazziioonnii,,  nneell  sseennssoo  cchhee  llee  

iissttiittuuzziioonnii  nnoonn  ssoonnoo  ttuuttttee  uugguuaallii  ee,,  ppeerrcciiòò,,  ccoonnvviieennee  ssaappeerree  aa  cchhee  ccoossaa,,  

eevveennttuuaallmmeennttee,,  ccii  ssii  aappppaassssiioonnaa..  IIoo  hhoo  sseennttiittoo  ssppeessssoo  ddeellllee  ddoonnnnee  ddiirree::  ““AAhh!!  

SSoonnoo  aannddaattaa  aa  ffaarree  llaa  CCoonnssiiggll iieerraa  ccoommuunnaallee,,  ppeennssaavvoo  ddii  ppootteerr  ccaammbbiiaarree  llee  

lleeggggii……”” ..  CC’’èè  uunn  eerrrroorree  ddii  ffoonnddoo::  iill  CCoonnssiiggll iioo  ccoommuunnaallee  nnoonn  èè  iill  lluuooggoo  

ggiiuussttoo  ppeerr  ffaarree  llee  lleeggggii  eedd  èè  iinnuuttiillee  sseennttiirrssii  ppooii  ffrruussttrraattee,,  ppeerrcchhéé  ssii  ppeennssaavvaa  ii ll   

ccoonnttrraarriioo..  IIoo,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  hhoo  ffaattttoo  llaa  CCoonnssiigglliieerraa  ccoommuunnaallee  aa  BBoollzzaannoo..  

BBoollzzaannoo  èè  uunn  ppiiccccoolloo  ccoommuunnee,,  mmaa  èè  iinntteerreessssaannttiissssiimmoo  ppoolliittiiccaammeennttee,,  
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ppeerrcchhéé  cc''èè  llaa  qquueessttiioonnee  ddeeii  ssuudd--ttiirroolleessii,,  cchhee  èè  uunnaa  qquueessttiioonnee  uunniiccaa,,  cchhee  ffaa  

rriifflleetttteerree  ssuullllaa  ccoommpprreesseennzzaa  ll iinngguuiissttiiccaa,,  iill  bbiilliinngguuiissmmoo,,  llee  nnoorrmmee  ddii  

ggaarraannzziiaa,,  llaa  ttuutteellaa,,  llaa  ddiiffffeerreennzzaa..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ppuuòò  eesssseerree  uunn  lluuooggoo  

iinntteerreessssaannttee,,  sseemmpprree,,  mmaa  bbiissooggnnaa  ssaappeerree  cchhee  èè  iinntteerreessssaannttee  ppeerr  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  ddiinnaammiicchhee  ddii  uunn  lluuooggoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  iinn  uunn  tteemmppoo  

ddeetteerrmmiinnaattoo..  

LLee  rriissoorrssee  ssoonnoo  sseemmpprree  ppiiùù  ccaallaannttii..  PPeerr  qquueessttoo,,  ssee  uunnaa  ffaa  llaa  CCoonnssiigglliieerraa  

ccoommuunnaallee,,  ddeevvee  aavveerree  ddeellllee  bbuuoonnee  rreellaazziioonnii  ccoonn  cchhii,,  aall  PPaarrllaammeennttoo  oo  aall llaa  

RReeggiioonnee,,  ppuuòò  mmeetttteerree  uunn  aarrggiinnee  aall llaa  rreessttrriizziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  ee  qquueessttoo  èè  ggiiàà  

iinntteerreessssaannttee  ee  aappppaassssiioonnaannttee  ddii  ppeerr  sséé..  

IIoo,,  ppooii,,  ssoonnoo  ssttaattaa  aanncchhee  AAsssseessssoorraa  pprroovviinncciiaallee  aa  BBoollzzaannoo,,,,  eedd  èè  ssttaattaa,,  ddaa  

ppaarrttee  mmiiaa,,  ll ’’ eessppeerriieennzzaa  mmiigglliioorree  ppeerr  ccaappiirree  ccooss''èè  iill  ppootteerree..  IIoo  eerroo  AAsssseessssoorraa  

ddii  uunnaa  pprroovviinncciiaa  aa  SSttaattuuttoo  ssppeecciiaallee  aauuttoonnoommoo,,  cchhee,,  qquuiinnddii,,  èè  ccoommee  uunnaa  

rreeggiioonnee  eedd  hhaa  ppoossssiibbiillii ttàà  ddii  lleeggiiffeerraarree..  IIoo  aavveevvoo,,  aallll ''iinniizziioo  ddeeggllii  aannnnii  ''6600,,  uunn  

aasssseessssoorraattoo  aall llee  ““AAttttiivviittàà  ssoocciiaall ii  ee  ssaanniittàà””   cchhee  aammmmiinniissttrraavvaa  2211  mmiilliiaarrddii  

aallll ''aannnnoo::  uunnaa  bbeellllaa  ssoommmmaa  ppeerr  uunnaa  ppiiccccoollaa  ppooppoollaazziioonnee..  

LL''eesseerrcciizziioo  ddeell  ppootteerree  --  nneell  sseennssoo  ddii  ppootteerr  mmuuttaarree  llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ddii  rriissoorrssee,,  

ssttaabbiilliirree  ccoonn  ggllii  iinntteerreessssaattii  ee  llee  iinntteerreessssaattee  ccoommee  ttrroovvaarree  ll’’ aallllooccaazziioonnee  ppiiùù  

aaddaattttaa  ppeerrcchhéé  llee  rriissoorrssee  vvaaddaannoo  ssuubbiittoo  aa  sseeggnnoo  ––  èè  ssttaattoo  ssttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee  

aappppaassssiioonnaannttee..  SSoonnoo  rriiuusscciittaa  aanncchhee  aa  ddiivveerrttiirrmmii,,  mmeetttteennddoo  iinn  ppiieeddii,,  ppeerr  

eesseemmppiioo,,  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ssttrraavvaaggaannttii  ssuullllee  aaddoozziioonnii..  IIll   ddiivveerrttiimmeennttoo  

ddeellll ''iinntteelllliiggeennzzaa  ee  ddeeii  sseennttiimmeennttii,,  ddeellllee  rreellaazziioonnii,,  ddeelllloo  ssttaarr  bbeennee  iinnssiieemmee  

aaggllii  aallttrrii,,  ssii  ppuuòò  aavveerree  aanncchhee  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  aa  ppaattttoo  ddii  ssaappeerree  qquuaallii  ssoonnoo..  

HHoo  ffaattttoo  ppooii  llaa  CCoonnssiigglliieerraa  ccoommuunnaallee  aa  RRoommaa  eedd  èè  ssttaattoo  

aappppaassssiioonnaannttiissssiimmoo..  PPrreessiieeddeevvoo  llaa  ““CCoommmmiissssiioonnee  ccuullttuurraa””   qquuaannddoo  NNiiccoolliinnii  

eerraa  aasssseessssoorree  eedd  èè  ssttaattoo  uunn  ddiivveerrttiimmeennttoo  ccoonnttiinnuuoo,,  ccuuii  vvaa  aaggggiiuunnttoo  iill  ffaattttoo  

cchhee  iill   CCaammppiiddoogglliioo  èè  uunnaa  sseeddee  ppoolliittiiccaa  ddii  ggrraannddee  ppaassssiioonnee  ee  ssiiggnniiffiiccaattoo..    

PPooii  hhoo  ffaattttoo  llaa  CCoonnssiigglliieerraa  rreeggiioonnaallee  ddeell  LLaazziioo  eedd  èè  ssttaattaa  uunnaa  nnooiiaa  mmoorrttaallee..  

LLee  rreeggiioonnii  aa  SSttaattuuttoo  nnoorrmmaallee  nnoonn  ssoonnoo  nnuullllaa;;  ssoonnoo  ddeeii  ccoommuunnii  sseennzzaa  

aannaaggrraaffee,,  cciiooèè  nnoonn  hhaannnnoo  ggllii  ssttrruummeennttii  ccoonnoosscciittiivvii::  uunnaa  ccoossaa  tteerrrriibbii llee!!    

SSii  èè  ttrraattttaattoo,,  qquuiinnddii,,  ddii  eessppeerriieennzzee  mmoollttoo  ddiivveerrssee  ffrraa  lloorroo..  

CCoommee  uussaarree  ll ’’ eessppeerriieennzzaa  ddii  RRoovveerreettoo..  RRoovveerreettoo  rraapppprreesseennttaa  iill  ppuunnttoo  ddii  

aarrrriivvoo  ddii  uunn  pprroocceessssoo..  VVooii  ssaappeettee  cchhee  pprriimmaa  cc''èè  ssttaattoo  iill  CCoonnssiigglliioo  ddeellllee  

ddoonnnnee  aa  FFiirreennzzee  ((iill  ppaarraalllleelloo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ffaattttoo  ddaallllee  ddoonnnnee)),,  cchhee  
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hhaa  ffuunnzziioonnaattoo  ppeerr  uunn  ppoo'',,  mmaa  aattttuuaallmmeennttee  èè  iinn  ccrriissii,,  ee  ppooii  cc''èè  ssttaattoo  ii ll  ppaattttoo  

ccoonn  RRuutteellllii   ddeell  BBuuoonn  PPaassttoorree  aa  RRoommaa..  

QQuuaannddoo    ssii  eerraa  ddiissccuussssoo  iinn  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee,,  aa  RRoommaa  --  iioo  eerroo  rreellaattrriiccee  ssuu  

qquueessttoo  aarrggoommeennttoo  --,,  ddii  ddaarree  iill  BBuuoonn  PPaassttoorree  aall llee  ddoonnnnee,,  iill  ccaappooggrruuppppoo  ddeell  

MMSSII  aavveevvaa  ddeettttoo  cchhee  mmaaii  aavvrreebbbbee  ddaattoo  uunn  eeddiiffiicciioo  ppuubbbblliiccoo  aadd  uunn  bbrraannccoo  ddii  

ppuuttttaannee,,  lleessbbiicchhee,,  ddoonnnnee  ddii  mmaallaaffffaarree,,  eecccceetteerraa....  PPooii  ii  ccoonnssiigglliieerrii  mmiissssiinnii   

eerraannoo  uusscciittii  ddaaii  bbaanncchhii  eedd  eerraannoo  vveennuuttii  aa  ppiicccchhiiaarrccii..  DDooppoo  qquueessttoo  eeppiissooddiioo,,  

eerraa  ttaallee  llaa  ppaauurraa  cchhee  FFiinnii  ppootteessssee  ddiivveennttaarree  ssiinnddaaccoo  ((eerraa  iill  ccaannddiiddaattoo  

ooppppoossttoo  aa  RRuutteellllii)),,  cchhee,,  ccoossaa  iinnaauuddiittaa,,  ii ll  BBuuoonn  PPaassttoorree  ssii  rriiuunnìì  ee  ddeecciissee  ddii  

aappppooggggiiaarree  ppuubbbblliiccaammeennttee  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  ddii  RRuutteellllii ,,  ffaacceennddoo,,  ppeerròò,,  uunn  ppaattttoo  

ppuubbbblliiccoo  ccoonn  lluuii..  CCii  ffuu  uunn''aasssseemmbblleeaa  ddii  440000  ddoonnnnee  aall llaa  pprroottoommootteeccaa,,  iinn  ccuuii  

nnooii  cchhiieeddeemmmmoo  aallccuunnee  ccoossee,,  ttrraa  ccuuii  aanncchhee  ll ’’ uuttii ll iizzzzoo  ddeell  BBuuoonn  PPaassttoorree,,  ddaa  

aattttrreezzzzaarree  sseeccoonnddoo  llee  nnoossttrree  eessiiggeennzzee..  

AAddeessssoo  cchhee  ssiiaammoo  aallllaa  ccoonncclluussiioonnee,,  aallmmeennoo  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  ddii  qquueessttoo  

pprroocceessssoo,,  aabbbbiiaammoo  ootttteennuuttoo,,  ppeerr  iill   rreessttaauurroo  ddeell  BBuuoonn  PPaassttoorree,,  99  mmiill iiaarrddii  ssuull  

bbiillaanncciioo  ddii  RRoommaa  ccaappiittaallee  ee  2200  mmiill iiaarrddii  ssuullllaa  lleeggggee  ddeell  GGiiuubbiilleeoo..  QQuueessttii  

uullttiimmii  ssoonnoo  ddoovvuuttii  aall  ffaattttoo  cchhee  aabbbbiiaammoo  ddeecciissoo  ddii  ffaarree  aall  BBuuoonn  PPaassttoorree,,  iinn  

vviissttaa  ddeell  GGiiuubbiilleeoo  ((mmaa  ccoonn  ll ’’ iinntteennttoo  ddii  aavveerrllaa,,  oovvvviiaammeennttee,,  aanncchhee  ddooppoo)),,  

uunnaa  ssttrruuttttuurraa  dd’’ aaccccoogglliieennzzaa,,  uunn  oosstteelllloo  ppeerr  llee  ddoonnnnee  cchhee  vveerrrraannnnoo  aa  RRoommaa..  

TTuuttttoo  qquueessttoo  ssii  èè  ffaattttoo  iinnnnoovvaannddoo  llee  pprroocceedduurree  aammmmiinniissttrraattiivvee,,  ppeerr  eesseemmppiioo  

ccoonn  ddeellllee  CCoommmmiissssiioonnii  aannoommaallee,,  qquuiinnddii  qquuaallccoossaa  ssii  ppuuòò  ffaarree..  

DDooppoo  èè  vveennuuttoo  RRoovveerreettoo,,  cchhee  èè  iill  ppuunnttoo  ppiiùù  mmaattuurroo  ddeell  pprroocceessssoo..  AAddeessssoo  ssii   

ttrraattttaa  ddii  vveeddeerree  cchhee  ccoossaa  nnee  ppuuòò  sseegguuiirree..  AA  RRoommaa  pprroobbaabbiillmmeennttee  nnoonn  ssii  ffaarràà  

uunnaa  ll iissttaa  ddii  ddoonnnnee,,  ppeerrcchhéé  llaa  cciittttàà  èè  ttaallmmeennttee  sstteerrmmiinnaattaa  ddaa  nnoonn  ccoonnsseennttiirree  

ddii  ppaarrttiirree  ccoossìì..  FFoorrssee  ssee  nnee  ffaarraannnnoo  nneellllee  cciirrccoossccrriizziioonnii,,  ddoovvee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee..  

  PPeerròò  ll ''iiddeeaa  èè  ddii  ccoommiinncciiaarree  aa  ffaarree  llee  pprriimmaarriiee  pprreessssoo  iill  BBuuoonn  PPaassttoorree,,  cciiooèè  

pprreessssoo  uunnaa  sseeddee  cchhee  nnoonn  èè  ddeeii  ppaarrttiittii ,,  mmaa  uunnaa  sseeddee  ddeellll ''aauuttoonnoommiiaa  ddeellllee  

ddoonnnnee..  LLee  pprriimmaarriiee  ssii  ffaannnnoo  ppeerr  ootttteenneerree  uunnaa  rroossaa  ddii  ccaannddiiddaattuurree  ffeemmmmiinniill ii   

ddaa  aannddaarree  aa  ccoonnttrraattttaarree  ccoonn  ii  ppaarrttiittii ..  SSee  ii  ppaarrttiittii   rriiffiiuuttaasssseerroo,,  ssii  ppuuòò  

mmiinnaacccciiaarree  ddii  ffaarree  uunnaa  lliissttaa  ddii  ddoonnnnee..  LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  ffaattttaa  

aanncchhee  aa  mmuussoo  dduurroo..  PPeerr  qquueessttaa  rraaggiioonnee  bbiissooggnnaa  ppaarrttiirree  ddaa  uunn  tteerrrreennoo  nnoonn  

rriiccaattttaabbiillee,,  nneemmmmeennoo  aaffffeettttiivvaammeennttee,,  bbiissooggnnaa  ppaarrttiirree  ddaa  uunn  lluuooggoo  

ssiimmbboolliiccaammeennttee,,  rreeaallmmeennttee,,  ppoolliittiiccaammeennttee  aauuttoonnoommoo..  

LL’’ aassppeettttoo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  cchhee  eemmeerrggee  ddaallll ’’ eessppeerriieennzzaa  ddii  RRoovveerreettoo  èè  cchhee  ssee  
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ssii  ffaannnnoo  ii  ppaattttii,,  ppooii  bbiissooggnnaa  mmaanntteenneerrll ii..  NNeellllee  iissttiittuuzziioonnii  nnoonn  ssii  ppuuòò  ddiirree  ““ IIll   

mmiioo  ddeessiiddeerriioo  èè  ffiinniittoo,,  mmii  ddiimmeettttoo”” ,,  ssppeecciiaallmmeennttee  qquuaannddoo  iill  ddeessiiddeerriioo  ssii  èè  

ttrraammuuttaattoo  iinn  uunn  ppaattttoo  ssoottttoossccrriittttoo  ccoonn  aallttrree  ppeerrssoonnee,,  ccoonn  llee  eelleettttrriiccii  ee  ccoonn  

ll ''eelleettttoorraattoo  iinn  ggeenneerraallee..  LLee  ddoonnnnee  ddii  RRoovveerreettoo  hhaannnnoo  ttrroovvaattoo  uunnaa  ssttrraaddaa,,  cchhee  

mmii  sseemmbbrraa  bbuuoonnaa,,  aanncchhee  ppeerr  rriissoollvveerree  ii ll  pprroobblleemmaa  ddii  ccoommee  rriimmaanneerree  

qquuaannddoo  ssii  èè  iinn  ddiissaaccccoorrddoo  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ((ccoossaa  cchhee  ssuucccceeddee  

ffrreeqquueenntteemmeennttee))..  IInn  qquueessttii  ccaassii  lloorroo  ddiicchhiiaarraannoo  ppuubbbblliiccaammeennttee  cchhee,,  

ssiiccccoommee  hhaannnnoo  iinntteennzziioonnee  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  ggoovveerrnnaabbiill iittàà  ppeerr  ttuuttttoo  iill   tteemmppoo  

ddeell  mmaannddaattoo,,  ppuurr  nnoonn  ccoonnddiivviiddeennddoo  llaa  ddeecciissiioonnee  ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa,,  vvoottaannoo  

iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  pprreeggiiuuddiiccaarree  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeellll ’’ aammmmiinniissttrraazziioonnee..  SSee  iill  lloorroo  

vvoottoo  nnoonn  èè  ddeetteerrmmiinnaannttee,,  vvoottaannoo  aanncchhee  ccoonnttrroo  oo  ssii  aasstteennggoonnoo,,  mmaa  nneell  ccaassoo  

iinn  ccuuii  ssii  rriisscchhiiaa  llaa  ccaadduuttaa  ddeellllaa  GGiiuunnttaa,,  vvoottaannoo  aa  ffaavvoorree  ddiicchhiiaarraannddoo,,  ppeerròò,,  

cchhee  ssoonnoo  ccoonnttrraarriiee  ee  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  ooppeerraattoo  sscceellttee  ddiivveerrssee,,  pprreecciissaannddoollee..  

NNoonn  ssii  ll iimmiittaannoo,,  cciiooèè,,  aa  ddiirree  nnoo  ee  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  cchhiiaammaannoo  aallllaa  ddiissccuussssiioonnee  

llaa  ppooppoollaazziioonnee,,  ii  ccoommiittaattii,,  llaa  lliissttaa  ddii  ssoosstteeggnnoo  ((cchhee  èè  qquueellllaa  cchhee  ffaa  sseemmpprree  

ddaa  eeccoo))  ee  ppoossssoonnoo  aanncchhee  ootttteenneerree  uunn  ccoonnsseennssoo  iinn  cciittttàà..  DDooppoo  dduuee  oo  ttrree  vvoollttee  

llaa  GGiiuunnttaa,,  pprriimmaa  ddii  iiggnnoorraarree  iill   lloorroo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa,,  ccii  ppeennssaa  dduuee  vvoollttee..  

AAnncchhee  qquueessttaa  èè  uunnaa  mmaanniieerraa  ddii  ccoonnttrraattttaarree  cchhee  rriicchhiieeddee  uunnaa  ggrraannddee  

ppaaddrroonnaannzzaa  ddii  sséé  eedd  èè,,  sseeccoonnddoo  mmee,,  mmoollttoo  bbuuoonnaa..  

AArrrriivvoo  aallllaa  ddoommaannddaa  cchhee  vvoolleevvoo  ppoorrrree  aadd  AAddrriiaannaa,,  cchhee  mmii  hhaa  ddaavvvveerroo  

aaffffaasscciinnaattaa  ccoonn  ii  ssuuooii  iinntteerrvveennttii..  IIoo  llaa  sseennttoo  ddii  rraaddoo  ee  ddaa  uunnaa  vvoollttaa  aallll ’’ aallttrraa  

vveeddoo  ccoommee  ccrreessccee::  cc''èè  uunnaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  lliibbeerrttàà  ddii   

rriiffeerriimmeennttii,,  eedd  èè  ppiiaacceevvoolliissssiimmaa  ddaa  aassccoollttaarree  

IInnnnaannzziittuuttttoo  mmii  ppiiaaccee  mmoollttoo  ll ''uussoo  ddeell  tteerrmmiinnee  ““pprrooffeettiiccoo”” ,,  aanncchhee  ssee  lleeii  

cceerrttaammeennttee  ssaa  cchhee  ssttaa  ffoorrzzaannddoo  llaa  ppaarroollaa  pprrooffeezziiaa,,  ppeerrcchhéé  iill  pprrooffeettaa,,  iinn  

vveerriittàà,,  èè  ccoolluuii  cchhee  ppaarrllaa  aa  nnoommee  ddii  uunn  aallttrroo  ee  tteessttiimmoonniiaa  ddii..  QQuueessttoo  

ssttrraavvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ppaarroollaa  iinn  ooggnnii  ccaassoo  mmii  ppiiaaccee  mmoollttiissssiimmoo..  

IIoo  ssoonnoo  dd''aaccccoorrddoo  ccoonn  lleeii  qquuaannddoo  ppaarrllaa  ddii  dduuee  ssttrraaddee  ee  cchhee  nnoonn  llee  mmeettttaa  nnéé  

iinn  ggeerraarrcchhiiaa,,  nnéé  iinn  ssuucccceessssiioonnee  tteemmppoorraallee,,  nnéé  iinn  ddiippeennddeennzzaa..  QQuueessttoo  èè  uunn  

ppuunnttoo  cchhee  mmii  ppaarree  iinntteerreessssaannttee::  ccii  ddeevvee  eesssseerree  uunn  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ssii  

aannaalliizzzzaa  iinn  mmooddoo  ““aallttrroo””   llaa  tteeoorriiaa  ee  uunn  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  llaa  ssii  pprraattiiccaa..  NNoonn  ssii  

ppuuòò  aannaalliizzzzaarree  iinn  mmooddoo  ““aallttrroo””   sseennzzaa  pprraattiiccaa,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  pprraattiiccaarree  ssee  nnoonn  ssii   

hhaa  uunn  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ““aallttrroo”” ..  QQuueessttii  aarrggoommeennttii  ssoonnoo  ffoorrtteemmeennttee  

iinnttrreecccciiaattii,,  mmaa  nnoonn  èè  ddeettttoo  cchhee  ddeebbbbaannoo  eesssseerree  ccoommpprreesseennttii  iinn  ooggnnii  
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mmoommeennttoo,,  iinn  ooggnnii  ppeerrssoonnaa,,  iinn  ooggnnii  lluuooggoo..  QQuueessttoo  èè  iill  ppuunnttoo::  ll ''iimmppoorrttaannttee,,  

rriippeettoo,,  èè  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  mmeessssii  iinn  ggeerraarrcchhiiaa,,  iinn  ssuucccceessssiioonnee  oo  iinn  ddiippeennddeennzzaa  

ll ''uunnoo  ddaallll ''aallttrroo..  QQuueessttoo  ssuuggggeerriimmeennttoo  mmii  ppaarree  mmoollttoo  iinntteerreessssaannttee,,  iioo  lloo  

ccoonnddiivviiddoo  iinn  ttuuttttoo  ee  ppeerr  ttuuttttoo..  

LLaa  qquueessttiioonnee  cchhee  vvoolleevvoo  ppoorrrree  aattttiieennee  aa  qquueessttoo..  NNeellllaa  ssoocciieettàà  

ccoonntteemmppoorraanneeaa  ii ll  ppeennssiieerroo  ppoolliittiiccoo  mmaasscchhiillee  hhaa  llaanncciiaattoo  ll ''iiddeeaa  ddeellllaa  

ccoommpplleessssiittàà;;  nnooii  ddoonnnnee,,  iinnvveeccee,,  iill  ppeennssiieerroo  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa,,  cchhee  èè  uunn''aallttrraa  

ccoossaa,,  ppeerrcchhéé  llaa  ccoommpplleessssiittàà  èè  uunnaa  ccoossaa  ddeessccrriittttiivvaa  ffeennoommeennoollooggiiccaa,,  mmeennttrree  

llaa  ddiiffffeerreennzzaa  èè  oonnttoollooggiiccaa,,  aattttiieennee  aadd  uunn  aallttrroo  oorrddiinnee  ddii  lleettttuurraa  ddeell  rreeaallee..    

QQuuaannddoo  llaa  lleettttuurraa  ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà  èè  ssoolloo  ffeennoommeennoollooggiiccaa,,  ppeerr  rriissoollvveerree  iill   

pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ggoovveerrnnaabbiilliittàà  ssii  iinnvvooccaa  ii ll  rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddii  iissttaannzzee  cchhee  

rriidduuccaannoo  llaa  ccoommpplleessssiittàà..  SSii  iinnvvooccaa,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ii ll  pprreessiiddeennzziiaalliissmmoo,,  cchhee  

rriipprreennddee  llaa  ggrraannddee  nnoossttaallggiiaa  mmoonnootteeiissttiiccaa  ddii  ttuuttttaa  llaa  ccuullttuurraa  mmaasscchhiillee..  NNeell  

mmiiggll iioorree  ddeeii  ccaassii  iill   PPrreessiiddeennttee  èè  ccoolluuii  cchhee  rraapppprreesseennttaa  ttuuttttii ,,  ooppppuurree  èè  ssoolloo  

ccoolluuii  cchhee  rriidduuccee  llaa  ccoommpplleessssiittàà,,  ppeerrcchhéé  hhaa  ii ll  ppootteerree  ddii  ddeecciiddeerree..  

LLaa  ssttrraaoorrddiinnaarriieettàà  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  èè  pprroopprriioo  qquueessttoo::  cchhee  nnoonn  èè  rriidduucciibbii llee..    

IIll   ppeennssiieerroo  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  nnoonn  hhaa  ppoossttoo  llaa  qquueessttiioonnee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii   

ddeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà,,  mmaa  hhaa  ppoossttoo  iill  pprroobblleemmaa  ddeellll ’’ eesssseerrccii  ddeellllaa  

ddiiffffeerreennzzaa  ee  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee,,  ffiinnoo  aallllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddeellllaa  ssiinnggoollaarriittàà  nnoonn  

rriippeettiibbiillee  ddii  cciiaassccuunn  ““ cchhii”” ,,  ddii  cciiaassccuunn  ““ iioo”” ..  LLaa  ssffiiddaa  cchhee  ccii  aassppeettttaa,,  nneellllaa  

pprraattiiccaa  ppoollii ttiiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee,,  èè  oorraa  ddiimmoossttrraarree  cchhee  ssii  ppuuòò  ggoovveerrnnaarree  sseennzzaa  

rriidduurrrree  qquueessttoo..  

UUnnoo  ddeeii  tteerrmmiinnii  cchhee  ssii  ppoossssoonnoo  uussaarree  ppeerr  ddiirree  qquueessttaa  ccoossaa  èè  ““mmoolltteepplliiccee”” ..  

SSii  ppoottrreebbbbee  ddiirree  aanncchhee  ““pplluurraallee”” ,,  mmaa  mmii  ppiiaaccee  mmeennoo::  ddaa  pplluurraallee  ssii  rriiccaavvaa  

pplluurraall iissmmoo,,  ee  iill  pplluurraalliissmmoo  èè  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ccoommpplleessssiittàà..  PPlluurraall iissmmoo  

vvuuooll  ddiirree  cchhee  cc''èè  uunnaa  ssoollaa  iiddeeaa  ddii  ppaarrttiittoo,,  rriippeettuuttaa  ddooddiiccii  vvoollttee..  QQuuiinnddii  nnoonn  

ccaammbbiiaa  nniieennttee..  EE  ssee  cchhiieeddii  ddii  aammmmeetttteerree  uunn''aallttrraa  ffoorrmmaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  nnoonn  ssii  

cchhiiaammii  ppaarrttiittoo,,  ssttaaii  aassssaallttaannddoo  ii  ffoonnddaammeennttii  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa……  

IInnttaannttoo  cchhee  aallttrree  ddii  nnooii  ssppeerriimmeennttaannoo,,  iioo  cchhiieeddeerreeii  ddaavvvveerroo  aa  cchhii  hhaa  vvoogglliiaa  ee  

tteessttaa  ppeerr  ppeennssaarree  aa  qquueessttoo  pprroobblleemmaa,,  ccoommee  ssii  ppuuòò  ggeessttiirree  ii ll  ccoonnfflliittttoo  sseennzzaa  

nnoossttaallggiiaa  ddeellllaa  ssuuaa  rriidduuzziioonnee..  PPeerrcchhéé  èè  qquueessttoo  ll ''iimmppoorrttaannttee..  IIoo  nnoonn  vvoogglliioo  

ll ''uunniittàà..  VVoogglliioo  cchhee,,  aall llaa  ffiinnee,,  iioo  rriimmaannggoo  LLiiddiiaa,,  uunn''aallttrraa  rriimmaannee  GGiioovvaannnnaa,,  

uunn''aallttrraa  rriimmaannee  MMaarriiooll iinnaa  ee  cchhee  iinnssiieemmee  rriiuusscciiaammoo  aa  ffaarree  qquuaallccoossaa,,  mmaaggaarrii     

ppeerr  ffiinnii  ddiivveerrssii,,  oo  ccoonn  mmoottiivvaazziioonnii  nnoonn  ssoovvrraappppoonniibbii llii ::  ssaarreebbbbee  ii ll  mmaassssiimmoo..  
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QQuueessttoo  èè  ll ''uunniiccoo  mmooddoo  ppeerr  ffaarr  ssìì  cchhee  iill  ccoonnffll iittttoo  ssiiaa  ppaacciiffiiccoo,,  ppeerrcchhéé  

aallttrriimmeennttii  ssii  aassssoolluuttiizzzzaa  ee  aalllloorraa,,    pprriimmaa  oo  ppooii,,  ddiivveennttaa  ccrruueennttoo..  PPeerr  qquueessttoo  

llaa  gguueerrrraa  èè  sseemmpprree  ssttaattaa  llaa  ppoolliittiiccaa  ccoonnttiinnuuaattaa  ccoonn  aallttrrii  mmeezzzzii..  SSee  llaa  ppoolliittiiccaa  

tteennddee  aallll ’’ ““uunnoo”” ,,  cchhiiuunnqquuee  èè  ddiivveerrssoo  pprriimmaa  oo  ppooii  ddiivveennttaa  nneemmiiccoo..  IInnvveeccee,,  llaa  

ssffiiddaa  aallttaa  èè  qquueessttaa::  aassssuummeerree  iill   mmoolltteepplliiccee  ccoommee  iirrrriidduucciibbiillee  ee  ssaappeerree  cchhee  

ll ''iirrrriidduucciibbiill iittàà  pprroovvooccaa  ddeeii  ccoonnffllii ttttii   cchhee  bbiissooggnnaa  ggoovveerrnnaarree..  

LLee  rreeggoollee  ddiivveennttaannoo  rreeggoollee  ddeell  ggoovveerrnnoo  ddeeii  ccoonnffllii ttttii ,,  nnoonn  ddeelllloo  

ssttrraannggoollaammeennttoo,,  aannnnuullllaammeennttoo,,  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeeggllii  sstteessssii..  IIoo  ttrroovvoo  cchhee  

qquueessttaa  ssiiaa  uunnaa  ssttrreeppiittoossaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa,,  cchhee  hhaa  ppooii  --  ee  qquueessttoo  mmii  

iinntteerreessssaa  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  --  nnoonn  ttaannttoo  ee  nnoonn  ssoolloo  uunnaa  aallttaa  

ccoonncceettttuuaalliizzzzaazziioonnee  ppoossssiibbiillee,,  mmaa  uunnaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  pprreessaa  ssuull  mmoommeennttoo,,  uunnaa  

ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  aattttuuaalliittàà..  AA  mmee  ppaarree  cchhee  ssuu  qquueessttoo  ppoottrreemmmmoo  ssppeennddeerrccii,,  

mmeetttteennddooccii  iinnssiieemmee,,  llaavvoorraannddoo  uunn  ppoo''  aa  ddiirroozzzzaarree  qquueelllloo  cchhee  hhoo  ddeettttoo  iinn  

mmaanniieerraa  uunn  ppoo''  aapppprroossssiimmaattiivvaa,,  mmeetttteennddoo  aa  ppaarraaggoonnee  ttuuttttee  llee  nnoossttrree  pprraattiicchhee  

ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ssiiaammoo  rriiuusscciittee  aa  ttrroovvaarree  uunnaa  ddeecciissiioonnee  ppoossssiibbii llee,,  sseennzzaa  

rriidduurrrree  aall  ssii lleennzziioo  oo  ccaanncceellllaarree  ssiimmbboolliiccaammeennttee  nneessssuunnoo  ee  nneessssuunnaa..  CChhii  

rriieessccee  aa  ttrroovvaarree  qquueessttoo,,  hhaa  ttrroovvaattoo  llaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa..  IIoo  ssoonnoo  

pprrooffoonnddaammeennttee  ccoonnvviinnttaa  ddii  qquueessttoo  ee  ssoonnoo  aanncchhee  ccoonnvviinnttaa  cchhee  nnooii  ddoonnnnee  

ppoossssiiaammoo  ffaarree  qquueessttoo  ooggggii,,  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo,,  nnoonn  ppeerrcchhéé  ssiiaammoo  ppiiùù  

bbuuoonnee,,  ppiiùù  vviirrttuuoossee  oo  ppiiùù  iinntteellll iiggeennttii,,  mmaa  ppeerrcchhéé  ssiiaammoo  ppiiùù  ddeennttrroo  ll ''aattttuuaalliittàà  

ddeell  pprreesseennttee..  NNeell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii,,  rroommppeennddoossii  ttuuttttii  ggllii  uunniivveerrssaalliissmmii  

ffoorrzzoossii,,  nnooii  eessppllooddiiaammoo  ccoommee  ““ iioo”” ,,  ccoommee  ““ cchhii”” ,,  ttrroovviiaammoo  ssttrraaddee  ddii  

mmeeddiiaazziioonnee,,  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeeii  ccoonnfflliittttii  rriiccoonnoosscciiuuttii  ccoommee  ttaallii ..  IIoo  ooddiioo  iill   

mmoonnootteeiissmmoo  oovvuunnqquuee,,  mmaa  aannccoorr  ppiiùù  iinn  ppoollii ttiiccaa,,  ddoovvee  èè  pprroopprriioo  llaa  

rraapppprreesseennttaazziioonnee  ssiimmbboolliiccaa  ee  rreeaallee  ddeellll ''uucccciissiioonnee  ddii  qquuaallccuunnoo..  EE  ssiiccccoommee  

tteemmoo  ddii  eesssseerree  ddaallllaa  ppaarrttee  ddii  cchhii,,  eevveennttuuaallmmeennttee,,  vveerrrreebbbbee  uucccciissaa,,  

ccoommbbaatttteerree  iill   mmoonnootteeiissmmoo  èè  aanncchhee,,  iinn  ffiinn  ddeeii  ccoonnttii,,  lleeggiittttiimmaa  ddiiffeessaa..  
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