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TTiizziiaannaa  VVaallppiiaannaa  

DDeeppuuttaattaa  aall  PPaarrllaammeennttoo  

  
VVii  rriinnggrraazziioo  ee  mmii  ssccuussoo  ddaa  ssuubbiittoo  ddeell  ffaattttoo  cchhee  aappppeennaa  ffiinniittoo  ddii  ppaarrllaarree  

ddoovvrròò  aannddaarrmmeennee..  FFiinncchhéé  ppaarrllaavvaa  GGiioovvaannnnaa,,  ppeennssaavvoo  aall  ttiippoo  ddii  

ccoonnttrraaddddiizziioonnii  iinn  ccuuii  ccii  ttrroovviiaammoo  aa  vviivveerree..  PPeennssaattee  cchhee  iioo,,  cchhee  ppuurree  ssoonnoo  

ddoonnnnaa  vveeggeettaarriiaannaa  ee  nnoonn  vviioolleennttaa,,  iinn  qquueessttoo  ppeerriiooddoo  mmii  ttrroovvoo  aa  ffaarr  llaa  

rreellaattrriiccee  ddeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ssuull  rriioorrddiinnoo  ddeeii  mmaacceellllii ..  

VVoolleevvoo  ffaarree  aallccuunnee  rriifflleessssiioonnii,,  pprroopprriioo  ccoommee  eerraa  iinn  pprrooggrraammmmaa,,  ssuullllee  mmiiee  

eessppeerriieennzzee  ddii  vviittaa..  RRiinnggrraazziioo  iinn  ttaall  sseennssoo  iill  FFiilloo  ddii  AArriiaannnnaa  cchhee,,  qquuaannddoo  mmii  

iinnvviittaa,,  mmii  ddàà  mmooddoo  ddii  ppeennssaarree  ffiinnaallmmeennttee  ppeerr  qquuaallcchhee  oorraa  aa  mmee,,  aallllaa  mmiiaa  

vviittaa  ee  aallllee  mmiiee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  ee  aallllee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii  ttrraa  qquueelllloo  cchhee  ppeennssoo  ee  

qquueelllloo  cchhee,,  mmoollttee  vvoollttee,,  ssoonnoo  ccoossttrreettttaa  aa  ffaarree..  EEccccoo,,  qquuaannddoo  mmii  ssoonnoo  mmeessssaa  

aa  rriifflleetttteerree  ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa,,  llaa  pprriimmaa  ccoossaa  cchhee  mmii  èè  vveennuuttaa  iinn  mmeennttee  --  

ee  ccrreeddoo  cchhee  ii ll  ttiittoolloo  ccii  iinnvviittaassssee  aa  ppeennssaarrlloo  --  eerraa  cchhee  ssee  ttrraa  iill   ddiirree  ee  ii ll  ffaarree  cc''èè  

ddii  mmeezzzzoo  iill  mmaarree,,  ffrraa  ii ll  ddiirree  ee  iill   ccaammbbiiaarree  ccoossaa  cc''èè  ddii  mmeezzzzoo??  

QQuueessttaa  èè  uunnaa  ccoossaa  cchhee  mmii  hhaa  ffaattttoo  rriifflleetttteerree::  ddii  mmeezzzzoo,,  ppeerr  mmee,,  ccii  ssoonnoo  

ffaattiiccaa  ee  ssoolliittuuddiinnee  ee  ddaa  qquueessttee  ppaarroollee  vvoorrrreeii  ppaarrttiirree  ppeerr  ppaarrllaarree  

ddeellll ''eessppeerriieennzzaa  ppaarrllaammeennttaarree..  

UUnnoo  ddeeii  ssoottttoottiittooll ii,,  oo  ddeeggllii  ssllooggaann,,  pprreesseennttii  ssuull  ddéépplliiaanntt  ddeell  CCoonnvveeggnnoo  eerraa::  

""ppeerrcchhéé  ooggnnii  ddoonnnnaa  ppoossssaa  ttrroovvaarree  uunnaa  pprroopprriiaa  rriissppoossttaa  aall  bbiissooggnnoo  ddii  

ppoolliittiiccaa""..  EE  qquueessttaa  ffrraassee,,  ssee  ccii  ppeennssaattee,,  èè  uunnaa  ffrraassee  cchhee  mmeettttee  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  iinn  eevviiddeennzzaa  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ddeell  mmooddoo  iinn  ccuuii  llee  ddoonnnnee  ssii  

aavvvviicciinnaannoo  llaa  ppoolliittiiccaa,,  rriissppeettttoo  aall  mmooddoo  iinn  ccuuii  lloo  ffaannnnoo  ggll ii  uuoommiinnii  ee  llee  

iissttiittuuzziioonnii..  NNooii  ppaarrlliiaammoo,,  cciiooèè,,  ddii  bbiissooggnnoo  ddii  ppoolliittiiccaa  qquuaassii  ccoommee  ddii  uunnoo  ddeeii  

bbiissooggnnii  ddeellllaa  nnoossttrraa  vviittaa,,  ddeell  nnoossttrroo  eesssseerree,,  ddeellllaa  nnoossttrraa  eessiisstteennzzaa,,  mmeennttrree  iinn  

rreeaallttàà  nneeii  ppaarrttiittii ,,  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  ssii  ppaarrllaa  ddii  bbiissooggnnii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ccuuii  ssoonnoo  

llee  ppeerrssoonnee  aa  ddoovveerrssii  aaddeegguuaarree  oo  rriissppoonnddeerree..    

NNooii  ppaarrttiiaammoo  sseemmpprree  ddaall  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ssooggggeettttiivviittàà,,  mmeennttrree  nneellllee  

iissttiittuuzziioonnii  ssii  ppaarrllaa  ddii  uunn  bbiissooggnnoo  ooggggeettttiivvoo::  cc''èè  bbiissooggnnoo  ddii  ffaarree  llaa  rreellaattrriiccee  

ssuuii  mmaacceellll ii..  NNoonn  iimmppoorrttaa  ssee  nnoonn  cc’’ èè  nnuullllaa  cchhee  ttii   iinntteerreessssii  ddii  mmeennoo::  iill   

bbiissooggnnoo  ooggggeettttiivvoo  ttrraassccuurraa  sseemmpprree  ddii  iinnddaaggaarree  llaa  ssooggggeettttiivviittàà..  QQuuiinnddii  ii ll  

pprroobblleemmaa,,  llaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  pprriinncciippaallee  cchhee  iioo  vveeddoo  èè  qquueellllaa  ttrraa  nneecceessssiittàà  ee  

ddeessiiddeerriioo..  

LLaa  rriifflleessssiioonnee  cchhee  vvoorrrreeii  ffaarree  aaddeessssoo  èè  ssee  aabbbbiiaa  uunn  sseennssoo,,  ssee  aabbbbiiaa  mmaaii  
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aavvuuttoo  qquuaallcchhee  sseennssoo  ee  ssee  ccoonnttiinnuuii  aadd  aavveerrlloo,,  ccoommee  ddoonnnnaa,,  llaavvoorraarree  nneellllee  

iissttiittuuzziioonnii;;  ssee  qquueessttoo  llaavvoorroo  ppoorrttii  aa  qquuaallcchhee  rriissuullttaattoo  iinntteerreessssaannttee  ppeerr  nnooii  oo  

ssee  ttuuttttoo  qquueessttoo  ssiiaa  uunn''iill lluussiioonnee  ee  nnoonn  aabbbbiiaa  ssiiggnniiffiiccaattoo..  IIoo  ccrreeddoo  cchhee  iill   

pprroobblleemmaa  pprriinncciippaallee,,  ppeerr  cchhii  vviivvee  iinn  qquueessttoo  rruuoolloo,,  ssiiaa  qquueelllloo  

ddeellll ''iimmppoossssiibbiill iittàà  ddii  sscceegglliieerree  llee  ccoossee  ssuu  ccuuii  iimmppeeggnnaarrssii,,  llee  pprriioorriittàà  ee  ii  tteemmppii  

ccoonn  ccuuii  ffaarrlloo::  ssii  èè  aallll ''iinntteerrnnoo  ddii  uunn  iinnggrraannaaggggiioo,,  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  cchhee  ttuuttttoo  

ttrraavvoollggee,,  ssoopprraattttuuttttoo  ii  tteemmppii,,  llaa  ssooggggeettttiivviittàà,,  llee  pprriioorriittàà  ee  iill   nnoossttrroo  tteennttaattiivvoo  --  

ddiiccoo  nnoossttrroo  ppeerrcchhéé  èè  iill  mmiioo  mmaa,,  ssiiccuurraammeennttee,,  aanncchhee  qquueelllloo  ddii  mmoollttee  aallttrree  

ddoonnnnee  cchhee  llaavvoorraannoo  aall ll ''iinntteerrnnoo  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  --  ddii  pprroovvaarree  aadd  iissoollaarrssii,,  aadd  

uusscciirree  ddaa  qquueessttoo  iinnggrraannaaggggiioo  ee  aa  ddiirree  llaa  pprroopprriiaa,,  ddiicceennddoo  ppeerròò  qquuaallcchhee  ccoossaa  

cchhee  aabbbbiiaa  uunn  ssiiggnniiffiiccaattoo,,  cchhee    aarrrriivvii  aa  ddeessttiinnaazziioonnee  ee  cchhee  ssiiaa  vvaalloorriizzzzaattoo,,  ssuu  

ttuuttttee  llee  ccoossee..  

QQuuaannddoo  ppaarrlloo  ddii  ffaarr  ppoolliittiiccaa  ffaacccciioo  rriiffeerriimmeennttoo,,  ooggggii,,  aallllaa  ppoolliittiiccaa  

iissttiittuuzziioonnaallee,,  aanncchhee  ssee  ccrreeddoo  ddii  aavveerr  ffaattttoo  ppoolliittiiccaa  nneellll ''aassssoocciiaazziioonniissmmoo  ddeellllee  

ddoonnnnee  iinn  ttuuttttaa  llaa  mmiiaa  vviittaa,,  aannzzii,,  pprroobbaabbiillmmeennttee,,  pprriimmaa  ddeellll ''eessppeerriieennzzaa  

iissttiittuuzziioonnaallee,,  uunnaa  ppoollii ttiiccaa  mmoollttoo  ppiiùù  ccoonnccrreettaa,,  mmoollttoo  ppiiùù  aattttiivvaa,,  mmoollttoo  ppiiùù  

pprroodduuttttiivvaa  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  aanncchhee  ddeeii  rriissuullttaattii..    

DDiicceevvaammoo  pprriimmaa,,  ccoommee  ccii  ssiiaammoo  ddeettttee  ee  rriippeettuuttee  ppeerr  mmoollttoo  tteemmppoo,,  cchhee  llee  

ddoonnnnee  iinn  ppoolliittiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee  ssoonnoo  mmoollttoo  ppoocchhee,,  mmaa  ccrreeddoo  ssiiaa  uunnaa  rreeaallttàà  

eevviiddeennttee  iill  ffaattttoo  cchhee  ooggggii  nnoonn  ssii  ppoossssaa  ppiiùù  rraaggiioonnaarree  ddii  ppoolliittiiccaa  ––  ppaarrllaarree,,  

dduunnqquuee,,  ddii  llaavvoorroo,,  ddii  ssttaattoo  ssoocciiaallee,,  ddii  WWeellffaarree,,  ddii  mmeerrccaattoo  --  sseennzzaa  ppeennssaarree  

cchhee  aall  lloorroo  iinntteerrnnoo  vvii  ssoonnoo  ddeeii  ssooggggeettttii  ddoonnnnaa  ee,,  qquuiinnddii,,  sseennzzaa  ddoovveerr  

rriippeennssaarree,,  iinn  mmaanniieerraa  ccrriittiiccaa,,  aa  ttuuttttee  llee  iissttiittuuzziioonnii  cchhee  ssoonnoo  nnaattee,,  iinnvveeccee,,  aa  

ppaarrttiirree  ddaallll ''iiddeeaa  cchhee  eessiisstteessssee  uunn  ssoolloo  sseessssoo..  IInn  ttuuttttee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii,,  mmaa  

aanncchhee  nneellll ''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ffiissiiccaa  ddeeii  lluuoogghhii  iinn  ccuuii  llaavvoorriiaammoo  ddaallllaa  mmaattttiinnaa  

aallllaa  sseerraa,,  ssii  aavvvveerrttee  iill  ffaattttoo  cchhee  ssoonnoo  lluuoogghhii  ccoossttrruuiittii  ee  aaddaattttaattii  ppeerr  uunn  ssoolloo  

sseessssoo..  

MMii  ssooffffeerrmmoo  uunn  aattttiimmoo  ssuull  ddiissccoorrssoo  ddeellllaa  BBiiccaammeerraallee,,  ppeerrcchhéé  èè  uunn  ddiissccoorrssoo  

aattttuuaallee  ee  ppeerrcchhéé  ssppeerroo  cchhee  ddaa  qquueessttaa  rriifflleessssiioonnee  vveennggaannoo  aanncchhee  ddeellllee  

rriissppoossttee..  SSaappppiiaammoo  bbeenniissssiimmoo  ccoommee  èè  aannddaattaa  llaa  ccoossaa  ee  cchhee  èè  ddiippeessaa,,  

ssiiccuurraammeennttee,,  ddaallllaa  ppooccaa  aauuttoorreevvoolleezzzzaa,,  oo  ddaaii  ppoocchhii  ssppaazzii,,  cchhee  llee  ddoonnnnee  ssii  

ttrroovvaannoo  aadd  aavveerree  nneeii  ppaarrttiittii  ee  nneeii  ggrruuppppii  ppaarrllaammeennttaarrii..  TTrraavvoollttee  ddaaii  tteemmppii  ee  

ddaaggllii  aavvvveenniimmeennttii,,  qquueelllloo  cchhee  aabbbbiiaammoo  ppoottuuttoo  ffaarree  èè  ssttaattoo,,  ccoommee  sseemmpprree,,  

ttrroovvaarrccii  ppeerr  rriifflleetttteerree  aa  ppoosstteerriioorrii..  CCii  ssoonnoo  ssttaattee  dduuee  oo  ttrree  rriiuunniioonnii,,  iinn  qquueessttee  
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uullttiimmee  sseettttiimmaannee,,  ddii  ggrruuppppii  ddii  ddoonnnnee  ddii  vvaarrii  ppaarrttiittii   cchhee  ssii  cchhiieeddeevvaannoo::  ee  

aaddeessssoo  cchhee  ccoossaa  ffaacccciiaammoo??  LLee  pprrooppoossttee  ssoonnoo  ssttaattee  vvaarriiee  ee  ddiivveerrssee..  QQuueellllaa  

cchhee  mmii  sseemmbbrraa  ssttiiaa  aavveennddoo  ppiiùù  ssuucccceessssoo,,  èè  ll ’’ iiddeeaa  ddii  ccoossttiittuuiirree  uunnaa  

ccoommmmiissssiioonnee  ddii  ddoonnnnee  cchhee  ssoorrvveeggllii  llaa  BBiiccaammeerraallee..  IIppootteessii  ssuullllaa  qquuaallee  hhoo  

iimmmmeennssee  ppeerrpplleessssiittàà::  aa  mmee  sseemmbbrraa  uunn  gguuaarrddaarree  ddaall  bbuuccoo  ddeellllaa  sseerrrraattuurraa,,  

uunnaa  vvoollttaa  cchhee  ttii  hhaannnnoo  cchhiiuussoo  ffuuoorrii..  

PPeennssoo,,  ppeerròò,,  nnoonn  ssiiaa  nneeaanncchhee  ggiiuussttoo  nnoonn  ffaarree  nnuullllaa,,  ddiissiinntteerreessssaarrssii  ddii  qquueessttoo  

eennnneessiimmoo  sscceemmppiioo  ddeellllee  iinntteellll iiggeennzzee  ee  ddeellllee  ccaappaacciittàà  ffeemmmmiinniill ii..  QQuueessttaa  

iinniizziiaattiivvaa,,  qquueessttaa  iiddeeaa  ddeellllaa  ccoommmmiissssiioonnee  oosssseerrvvaattrriiccee,,  èè  ssttaattaa  pprrooppoossttaa  aall  

PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCaammeerraa  ddaa  ddoonnnnee  ppaarrllaammeennttaarrii  pprroovveenniieennttii  iinn  pprreevvaalleennzzaa  

ddaa  ppaarrttiittii   ddii  ddeessttrraa..  SSoonnoo  qquueessttee  llee  ddoonnnnee  cchhee,,  iinn  rreeaallttàà,,  aanncchhee  aallll ''iinntteerrnnoo  ddeeii  

lloorroo  ppaarrttiittii  hhaannnnoo  ii  mmaaggggiioorrii  pprroobblleemmii,,  pprroopprriioo  ppeerrcchhéé  ppooccoo  vvaalloorriizzzzaattee,,  

nnoonn  rriiccoonnoosscciiuuttee  ccoommpplleettaammeennttee,,  aaccccaannttoonnaattee,,  aa  mmeennoo  cchhee  nnoonn  iinnvveennttiinnoo  

aallttrree  mmeettooddoollooggiiee  ppeerr  ddiivveenniirree  pprroottaaggoonniissttee  ee  aallttrrii  ttiippii  ddii  ssttrraatteeggiiee,,  mmoollttoo  

ssppeessssoo  ppiiùù  tteennddeennttii  aa  vvaalloorriizzzzaarree  ll ''iimmmmaaggiinnee  cchhee  ii  ccoonntteennuuttii  rreeaallii ..  

CCrreeddoo  cchhee  qquueessttoo  ssiiaa  uunn  pprroobblleemmaa..    

PPeerr  qquueelllloo  cchhee  rriigguuaarrddaa  iill   mmiioo  ppaarrttiittoo,,    nnooii  ssiiaammoo  rriiuusscciittee  --,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  èè  

ssttaattoo  sseemmpplliiccee  ootttteenneerree  qquueessttoo  --  aa  ddeessiiggnnaarree  aall llaa  BBiiccaammeerraallee  uunnaa  ddoonnnnaa;;  

uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  ccii  rraapppprreesseennttaa  mmoollttoo  aanncchhee  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllaa  

ddiiffffeerreennzzaa,,  EErrssii lliiaa  SSaallvvaattoo  ee  ddaallllaa  qquuaallee  ccii  sseennttiiaammoo  vveerraammeennttee  

rraapppprreesseennttaattee..  

AAbbbbiiaammoo  uullttiimmaammeennttee  aavvuuttoo  ii ll  ccoonnggrreessssoo  ee,,  sseeppppuurree  ccoonn  ggrraannddee  ddiiffffiiccoollttàà,,  

aabbbbiiaammoo  ccoonnsseegguuiittoo  iill  rriissuullttaattoo  ddii  ffaarr  eennttrraarree  nneelllloo  SSttaattuuttoo  uunnaa  qquueessttiioonnee  

cchhee  --  ppeerr  bbrreevviittàà,,  aanncchhee  ssee  nnoonn  èè  ccoossìì  sseemmpplliiccee  --,,  cchhiiaammoo  ddii  ""qquuoottee"",,  cciiooèè  llaa  

pprreesseennzzaa  iinn  ttuuttttii  ggllii  oorrggaanniissmmii  ddiirriiggeennttii  ddeell  ppaarrttiittoo  ddii  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee,,  aanncchhee  

eelleevvaattaa,,  ddii  ddoonnnnee..  NNeell  nnoossttrroo  ppaarrttiittoo,,  qquuiinnddii,,  sseeppppuurr  ccoonn    ffaattiiccaa,,    llaa  ccoossaa  ssttaa  

mmaarrcciiaannddoo..  PPaarrllaannddoo  ccoonn  ddoonnnnee  ddii  aallttrrii  ppaarrttiittii ,,  mmii  aaccccoorrggoo  cchhee  aallttrroovvee  nnoonn  

sseemmpprree  èè  ccoossìì..  

UUnn''aallttrraa  ddoommaannddaa  cchhee  mmii  ssoonnoo  ppoossttaa,,  rriifflleetttteennddoo  iinn  vviissttaa  ddeellll ''iinnccoonnttrroo  ddii  

ooggggii,,  èè  cchhee  ccoossaa  ssttiiaa  ffaacceennddoo,,  ddii  ssppeecciiffiiccoo,,  nneellllaa  ppoollii ttiiccaa  iissttiittuuzziioonnaallee,,  cchhee  

ssiiaa  lleeggaattoo  aall  ffeemmmmiinniillee..  VVaa  pprreemmeessssoo  cchhee,,  ddaa  sseemmpprree,,  ii  tteemmii  ddii  ccuuii  mmii  

iinntteerreessssoo  ssoonnoo  qquueellllii   cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llaa  ssaalluuttee  ddeellllaa  ddoonnnnaa  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  

llaa  ggrraavviiddaannzzaa,,  iill  ppaarrttoo,,  llaa  vviittaa..  QQuuaannddoo  mmii  ooccccuuppoo  ddii  qquueessttee  ccoossee,,  ppeerr  mmee  èè  

ffaacciilliissssiimmoo  --  ee  iinnddiissppeennssaabbiillee  --  rriiuusscciirree  aa  tteenneerree  pprreesseennttee  ii ll  vvaalloorree,,  iill  ppootteerree,,  
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llaa  ppootteennzzaa  pprrooccrreeaattiivvaa  ffeemmmmiinnii llee::  qquueessttoo,,  aall ll ''iinntteerrnnoo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddii  

ccuuii  ffaacccciioo  ppaarrttee,,  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  AAffffaarrii  SSoocciiaall ii,,    vviieennee  aabbbbaassttaannzzaa  

ffaacciillii ttaattoo..  GGllii  aarrggoommeennttii  ddii  ccuuii  ccii  ooccccuuppiiaammoo  ssoonnoo,,  aappppuunnttoo,,  rreellaattiivvii  aallllaa  

ssaalluuttee,,  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  ee  aalllloo  ssttaattoo  ssoocciiaallee,,  ddaallll ''aallttrraa..  LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  ssii  ttrroovvaa,,  

iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ((iioo  nnee  hhoo  ffaattttoo  ppaarrttee  ppeerr  uunn  cceerrttoo  ppeerriiooddoo  aanncchhee  nneellllaa  

ssccoorrssaa  lleeggiissllaattuurraa)),,  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ccoommpplleettaammeennttee  ddiivveerrssaa  rriissppeettttoo  aall llee  

aallttrree::  aabbbbiiaammoo  uunnaa  pprreessiiddeennttee  ddoonnnnaa  ee  ii  nnoossttrrii  rreeffeerreennttii  ggoovveerrnnaattiivvii  ssoonnoo  llee  

ttrree  mmiinniissttrree  ddoonnnnee..  PPuurr  nnoonn  eesssseennddoo  ccoommppoossttaa  iinn  mmaaggggiioorraannzzaa  ddii  ddoonnnnee  --  llee  

ddoonnnnee  ssoonnoo,,  aannzzii,,  uunnaa  ppeerrcceennttuuaallee  eessiigguuaa  ––  èè  uunnaa  CCoommmmiissssiioonnee  iinn  ccuuii    ssii  

vviivvee  mmoollttiissssiimmoo  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllee  ddoonnnnee,,    ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  ddoonnnnee  cchhee  

hhaannnnoo  uunn  ppootteerree  ee  uunnaa  ccaappaacciittàà  ssppeecciiffiiccaa  ddii  ddiirree  llaa  lloorroo  ee  ddii  eesssseerree  pprreesseennttii..  

QQuuiinnddii,,  ddiirreeii  cchhee  iill  mmiioo  oosssseerrvvaattoorriioo,,    aallll ''iinntteerrnnoo  ddeell  PPaarrllaammeennttoo,,  èè  uunn  

oosssseerrvvaattoorriioo  pprriivvii lleeggiiaattoo..  IInn  qquueessttaa  CCoommmmiissssiioonnee  mmii  sseemmbbrraa  ccii  ssii  ssffoorrzzii  ––  ee  

ccoonn  ssuucccceessssoo  ––  ppeerrcchhéé  ssiiaa  ddiivveerrssoo  ((ddiivveerrssaammeennttee  ddaa  qquueelllloo  cchhee  ssuucccceeddee,,  ppeerr  

eesseemmppiioo,,  nneell  llaavvoorroo  ddeellll ''aauullaa))  iill  ppeennssiieerroo  ddaa  ccuuii  ppaarrttiiaammoo  ppeerr  sseegguuiirree  ii  

ppeerrccoorrssii  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeellllee  aazziioonnii  cchhee  ddoobbbbiiaammoo  ffaarree  ee  cchhee  ssii  cceerrcchhii,,    ccoonn  

ffaattiiccaa  mmaa  ccoonn  tteennaacciiaa,,  ddii  ffaarree  iinn  mmooddoo  cchhee  ssiiaa  ddiivveerrssoo  aanncchhee  ii ll  lliinngguuaaggggiioo..  

QQuueelllloo  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  iissttiittuuzziioonnaallee,,  iioo  ccrreeddoo  ssiiaa  uunnoo  ddeeggllii  oossttaaccoollii   ppiiùù  

ggrroossssii  ddaa  ssuuppeerraarree,,  nnoonn  ssoolloo  ppeerrcchhéé  ttuuttttoo  ggiiooccaattoo  aall  mmaasscchhiillee,,  mmaa  aanncchhee  iinn  

qquuaannttoo  eesspprreessssiioonnee  ddii  ccoonncceettttii  mmaasscchhiillii ..  RRiibbaaddiirree,,  ssoottttoolliinneeaarree  ee  iinnssiisstteerree,,  iinn  

ccoonnttiinnuuaazziioonnee,,  ssuu  uunn  lliinngguuaaggggiioo  aallttrroo,,  ssuu  uunn  ll iinngguuaaggggiioo  cchhee  mmaarrcchhii  llaa  

ddiiffffeerreennzzaa,,  ccrreeddoo  ssiiaa  nnoonn  ssoolloo  uuttii llee  aaii  ffiinnii  ddeellll ''aazziioonnee,,  mmaa  aanncchhee  eedduuccaattiivvoo..  

QQuueelllloo  cchhee  mmii  sseemmbbrraa  ssiiaa  uunnaa  ccoossttaannttee  mmiiaa  ee  ddeellllee  aallttrree  ddoonnnnee  cchhee  ffaannnnoo  

ppaarrttee  ddii  qquueessttaa  CCoommmmiissssiioonnee,,  èè  ii ll  nnoonn  ddiimmeennttiiccaarrssii  mmaaii,,  qquuaallssiiaassii  ssiiaa  iill   

pprroovvvveeddiimmeennttoo  iinn  eessaammee  --  ffoosssseerroo  aanncchhee  ii  mmaacceellllii  --,,  ddii  eesssseerree  ddeellllee  ddoonnnnee,,  

nnoonn  ddiimmeennttiiccaarrssii  mmaaii  iill  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddii  ggeenneerree  iinn  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  

rriiuusscciiaammoo  aa  ffaarree..  

UUnn''aallttrraa  ccoossaa  cchhee  iioo,,  ppeerrssoonnaallmmeennttee,,  cceerrccoo  ddii  ssoottttoolliinneeaarree  sseemmpprree  --  pprroopprriioo  

ppeerrcchhéé  hhoo  ccoosscciieennzzaa  cchhee,,  rriissppeettttoo  aallllaa  mmiiaa  vviittaa  pprriivvaattaa,,  iioo  rriieessccoo  aa  ffaarree  iill   

llaavvoorroo  ppaarrllaammeennttaarree  ssoolloo  ppeerrcchhéé  ccii  ssoonnoo  aallmmeennoo  aallttrree  cciinnqquuee  sseeii  ddoonnnnee  cchhee  

ssvvoollggoonnoo  ggll ii  aallttrrii  mmiieeii  rruuoollii  ee  cchhee  mmii  ssoosstteennggoonnoo  iinn  qquueelllloo  cchhee  iioo  nnoonn  rriieessccoo  

ppiiùù  aa  ffaarree  ffaacceennddoo  qquueessttoo  --,,  aanncchhee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ccoolllleegghhii,,  èè  cchhee  aanncchhee  ii ll  lloorroo  

llaavvoorroo  rriieessccee  aadd  eesssseerree  ffaattttoo,,  ppeerrcchhéé  ccii  ssoonnoo  ddeellllee  ddoonnnnee  cchhee  llii  aaccccuuddiissccoonnoo,,  

cchhee  aaccccuuddiissccoonnoo  ii  lloorroo  ffiiggll ii,,  cchhee  oorrggaanniizzzzaannoo  ii  vviiaaggggii,,  cchhee  ll ii  aassppeettttaannoo;;  ttuuttttii   
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ssoonnoo  ffoorrnniittiissssiimmii  ddii  sseeggrreettaarriiee  ddoonnnnee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  iinnddiissppeennssaabbiillii  aalllloo  

ssvvoollggeerrssii  ddeell  lloorroo  ccoommppiittoo..  EE  qquueessttoo  èè  uunnaa  ccoossaa  cchhee  nneessssuunnoo  ttiieennee  mmaaii  

pprreesseennttee..  

UUnn''aallttrraa  ccoossaa  cchhee  mmii  pprreemmee  ddiirree  èè  cchhee,,  iinn  rreeaallttàà,,  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

lleeggiissllaattiivvoo,,    èè  eessttrreemmaammeennttee  ddiiffffiicciillee  nnoommiinnaarree,,  nneellllaa  lleeggggee,,  llee  ddoonnnnee..  OOggnnii  

vvoollttaa  cchhee  iioo,,  oo  aallttrree  ddoonnnnee,,  aabbbbiiaammoo  cceerrccaattoo  ddii  ffaarree  qquueessttoo  --  cciiooèè  ddii  

ssoottttooll iinneeaarree  aattttrraavveerrssoo    mmeeccccaanniissmmii  tteeccnniiccii,,  eemmeennddaammeennttii,,  oorrddiinnii  ddeell  ggiioorrnnoo  

eecccceetteerraa,,  nneeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ppiiùù  ddiissppaarraattii,,  qquueelllloo  cchhee  ssii  ppootteevvaa  ssoottttoolliinneeaarree  

ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellllaa  ddoonnnnaa  --,,  ccii  ssoonnoo  ssttaattee  ddiissccuussssiioonnii  ddii  oorree  iinn  

CCoommmmiissssiioonnee,,  ccii  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnffll iittttii  ddii  iiddeeee,,  ddii  lliinngguuaaggggiioo,,  ddii  ccoonntteennuuttii..  SSii  èè  

ddoovvuuttoo  --  qquuaallcchhee  vvoollttaa  rriiuusscceennddooccii,,  qquuaallcchhee  vvoollttaa  mmeennoo  --  rriimmuuoovveerree  ddeeii  

ggrroossssiissssiimmii  oossttaaccoollii ,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  eessiissttee  aabbiittuuddiinnee  mmeennttaallee  nneellll ''oosssseerrvvaarree  

qquueessttii  aassppeettttii ..  PPeennssaattee  cchhee,,  iinn  qquueessttoo  mmoommeennttoo,,  iinn  CCoommmmiissssiioonnee  ccii  ssttiiaammoo  

ooccccuuppaannddoo  ddii  tteemmii,,  qquuaallii  llaa  pprrooccrreeaazziioonnee  aassssiissttiittaa,,  iinn  ccuuii,,  mmii  sseemmbbrraa,,  llee  

ddoonnnnee  ddoovvrreebbbbeerroo  eennttrraarree..  AAbbbbiiaammoo  aavvuuttoo,,  qquuaallcchhee  tteemmppoo  ffaa,,    uunn  oorrrreennddoo  

iinnccoonnttrroo  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  bbiiooeettiiccaa..  II  ppaarrllaammeennttaarrii  pprreesseennttii  eerraannoo  qquuaassii  

ttuuttttee  ddoonnnnee,,    ee  ii ll  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  bbiiooeettiiccaa  èè  rriiuusscciittoo  aa  ppaarrllaarree  ppeerr  uunn  ppaaiioo  

dd''oorree  ddii  eemmbbrriioonnee,,  sseennzzaa  mmaaii  nnoommiinnaarree  iill   ffaattttoo  cchhee  eessiisstteessssee  uunnaa  rreellaazziioonnee  

ttrraa  ll ''eemmbbrriioonnee  ee  uunnaa  ddoonnnnaa  ..  

SSee  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aadd  uunnoo  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  cchhee  ppiiùù  rriigguuaarrddaannoo  iill   

ffeemmmmiinnii llee,,  aall ll ''iinntteerrnnoo  ddeell  ddiissccoorrssoo  ppoolliittiiccoo  èè  ddiiffffiicciillee  rriiuusscciirree  aanncchhee  ssoolloo  aa  

nnoommiinnaarree  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  ddoonnnnaa,,  ffiigguurriiaammooccii  qquuaannttoo    rriieessccaannoo  aadd  eennttrraarrvvii  

ii  ssuuooii  ddiirriittttii  ee  iill   ssuuoo  vvaalloorree..  

IIoo  mmii  ssoonnoo  aappppuunnttaattaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  dduubbbbii,,  ddii  ddoommaannddee  ssuull  mmiioo  eesssseerree  ddoonnnnaa  

ee  ssuull  nnoossttrroo  eesssseerree  ddoonnnnee  aallll ''iinntteerrnnoo  ddii  uunn''iissttiittuuzziioonnee,,  cchhee  vvoorrrreeii  pprrooppoorrvvii..  

PPrriimmoo::  èè  vveerroo  cchhee  uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  ffaa  ppoolliittiiccaa  ssaa  ppaarrllaarree  mmeegglliioo  aall llee  aallttrree  

ddoonnnnee  ee  aaggllii  aallttrrii  uuoommiinnii  ee  ssaa  ddaavvvveerroo  ssppeerriimmeennttaarree  nnuuoovvee  ffoorrmmee  ddii  

rreellaazziioonnee  nneellllaa  ppoolliittiiccaa??  CC’’èè,,  iinn  mmeerriittoo  aa  qquueessttoo,,  ttuuttttoo  iill  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  

mmeeddiiaazziioonnee  cchhee  ll ''iinnffoorrmmaazziioonnee  ffaa  --  ee  cchhee  ffaa  iinn  uunn  cceerrttoo  mmooddoo  ee  ccoonn  uunn  cceerrttoo  

ggeenneerree  --  ee  cchhee  iinntteerrrroommppee  llaa  rreellaazziioonnee..  NNeellll ’’ iinntteerrvveennttoo  pprreecceeddeennttee  

GGiioovvaannnnaa  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  aallccuunnee  aassssoocciiaazziioonnii  oo  ddii  aallccuunnee  ddoonnnnee  ccoonn  ccuuii  lleeii  èè  

iinn  rreellaazziioonnee;;  iioo  ppoottrreeii  ffaarree  aallttrreettttaannttoo,,  mmaa,,  iinn  rreeaallttàà,,  ssii  ttrraattttaa  sseemmpprree  ddii  

nnuummeerrii  aabbbbaassttaannzzaa  rriiddoottttii ..  IIll   pprroobblleemmaa  èè  ssee,,  ccoommee  ddoonnnnee  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  

rriiuusscciiaammoo  aadd  aavveerree  uunnaa  rreellaazziioonnee  pprriivvii lleeggiiaattaa  ccoonn  llee  ddoonnnnee  eelleettttrriiccii,,  ccoonn  llee  
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ddoonnnnee  iittaall iiaannee..  RRiiuusscciiaammoo  aadd  eesssseerree  ccoommpprreessee  nneell  llaavvoorroo  cchhee  ffaacccciiaammoo,,  oo  

cc''èè  pprroopprriioo  uunn  oossttaaccoolloo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee??  

LL''aallttrraa  ddoommaannddaa  --  ee  qquueessttaa  èè  uunnaa  ddoommaannddaa  cchhee  ccii  ssiiaammoo  ppoossttee  ssppeessssoo  ccoonn  llee  

mmiinniissttrree  FFiinnoocccchhiiaarroo,,  TTuurrccoo,,  BBiinnddii  --  èè::  ssee  uunnaa  ddoonnnnaa  hhaa  iill  ppootteerree,,  hhaannnnoo  ppiiùù  

ppootteerree  ttuuttttee  llee  ddoonnnnee,,  oo  èè  uunnaa  ccoossaa  cchhee  rriimmaannee  cchhiiuussaa  ee  lliimmiittaattaa  aa    sséé  sstteessssee??    

PPeerr  eesseemmppiioo,,  llaa  mmiiaa  sseeccoonnddaa  ccaannddiiddaattuurraa  --  ddooppoo  uunnaa  pprriimmaa  eessppeerriieennzzaa  cchhee  

èè  ssttaattaa  aabbbbaassttaannzzaa  ddrraammmmaattiiccaa  --  èè  ddoovvuuttaa  aall  ffaattttoo  cchhee  mmii  vveenniivvaa  ooffffeerrttoo  ddaall  

mmiioo  ppaarrttiittoo  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ddii  ccaappoolliissttaa  ((iioo  ssoonnoo  ssttaattaa  ll ''uunniiccaa  ccaappoolliissttaa  ddoonnnnaa  

iinn  IIttaall iiaa  iinn  qquueessttee  uullttiimmee  eelleezziioonnii))  ee,,  qquuiinnddii,,  mmii  sseemmbbrraavvaa  aassssuurrddoo,,  pprroopprriioo  

ccoommee  ddoonnnnaa,,  rriiffiiuuttaarree,,  aanncchhee  ppeerrcchhéé  aavveevvoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  llaavvoorrii  mmeessssii  iinn  

ccaammppoo  cchhee  vvoolleevvoo  tteerrmmiinnaarree..  MMaa,,  ssoolloo  ppeerr  ii ll  ffaattttoo  ddii  eesssseerree  ssttaattaa  eelleettttaa,,  iioo  

ccrreeddoo  ddii  aavveerree  ddeellllee  ggrraannddii  rreessppoonnssaabbiill iittàà  vveerrssoo  llee  ddoonnnnee,,  ddii  ddoovveerr  aa  ttuuttttii  ii   

ccoossttii  cceerrccaarree  ddii  eesspprriimmeerree  nnoonn  ssoolloo  llee  iiddeeee  mmiiee  ee  ii  mmiieeii  ppeennssiieerrii,,  mmaa  eesssseerree  

ppoorrttaavvooccee  ddii  mmoollttee  aallttrree  ddoonnnnee..  IIll  pprroobblleemmaa  nneell  ffaarr  qquueessttoo  èè  pprroopprriioo  qquueelllloo  

ddii  nnoonn  lliimmiittaarrssii  aallllee  rreellaazziioonnii  ssttrreettttee,,  aaggllii  iinnppuutt  cchhee  ssii  hhaannnnoo  ddaallllee  ddoonnnnee  

vviicciinnee,,  mmaa  bbiissooggnneerreebbbbee  cchhee  cceerrccaassssiimmoo  pprroopprriioo  ddii  ccrreeaarree  uunnaa  rreettee  cchhee  ccii  

aaiiuuttaassssee  aa  eesspprriimmeerree  mmeegglliioo  ii ll  ppeennssiieerroo  ddii  ttuuttttee  llee  ddoonnnnee..  

UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo,,  mmoollttoo  pprriivvaattoo,,  cchhee  vvoorrrreeii  mmeetttteerree  iinn  ccaammppoo,,  èè  llaa  ddiiffffiiccoollttàà  

ddeellllaa  vviittaa  ddii  ppaarrllaammeennttaarrii..  AA  mmee  sseemmbbrraa  ddii  vviivveerree  uunnaa  ddooppppiiaa  vviittaa::  hhoo  uunnaa  

vviittaa  sseeggrreettaa  aa  RRoommaa,,  uunnaa  ccaassaa  iinn  ccuuii  ddoorrmmoo,,  uunn  ppoossttoo  ddoovvee  llaavvoorroo  ddooddiiccii--

qquuaattttoorrddiiccii  oorree  aall  ggiioorrnnoo  ee  iinn  ccuuii    nneessssuunnaa  ddeellllee  ddoonnnnee  ccoonn  ccuuii  hhoo  rreellaazziioonnee  

ppuuòò  eennttrraarree..  QQuueessttaa  èè  uunnaa  ccoossaa  cchhee    mmii  ssppaavveennttaa,,  cchhee  vviivvoo  pprroopprriioo  ccoommee  

uunnaa  sscciissssiioonnee,,  ccoommee  uunn  mmoommeennttoo  aallttrroo  iinn  ccuuii  mmii  nnaassccoonnddoo  ppeerr  ttrree  ggiioorrnnii  

aallllaa  sseettttiimmaannaa  ee  ddaa  ccuuii  ppooii  eessccoo..  LL''aallttrroo  pprroobblleemmaa,,  ppeerr  mmee  mmoollttoo  ggrroossssoo,,  èè  

qquueelllloo  ddii  rriiuusscciirree  aadd  aarrmmoonniizzzzaarree  llaa  vviittaa  ddii  ddoonnnnaa  ee  ddii  ddoonnnnaa  mmaaddrree  ccoonn  

qquueessttaa  ssffeerraa  ppuubbbblliiccaa..  

IIll   pprroobblleemmaa  èè  ll ''aassssoolluuttaa  iinnccoommpprreennssiioonnee  ee  ddiissiinntteerreessssee  cchhee  ii  tteemmppii  

iissttiittuuzziioonnaallii,,  ii  tteemmppii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa,,  hhaannnnoo  ppeerr  llaa  vviittaa  aaffffeettttiivvaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee..  

LLaa  sseettttiimmaannaa  ssccoorrssaa,,  iill  ffiigglliioo  ddii  uunnaa  nnoossttrraa  ccoommppaaggnnaa  ddii  ggrruuppppoo  hhaa  aavvuuttoo  uunn  

iinncciiddeennttee..  LLeeii  èè  ccoorrssaa  aa  ccaassaa,,  mmaa  nneell  ppoommeerriiggggiioo  èè  ssttaattaa  cchhiiaammaattaa  ppeerrcchhéé  

cc''eerraa  ddaa  vvoottaarree  ccoonnttrroo  llaa  lleeggggee  RReebbuuffffaa  ee  hhaa  ddoovvuuttoo  llaasscciiaarree  iill  ffiigglliioo  iinn  

oossppeeddaallee  ee  vveenniirree  aa  vvoottaarree..  CCrreeddoo  cchhee  qquueessttee  ccoossee  ssiiaannoo  iinnaammmmiissssiibbiillii  ee  

iinnccoommpprreennssiibbiillii ..  OOppppuurree,,  aallttrroo  eesseemmppiioo,,  qquuaallcchhee  sseettttiimmaannaa  ffaa  iill  PPrreessiiddeennttee  

VViioollaannttee  hhaa  aannnnuunncciiaattoo,,  ccoonn  ggrraannddee  eennffaassii,,  aallllaa  ffiinnee  ddii  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  mmiillllee  
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oorree,,  cchhee  ii ll  ddeeppuuttaattoo  rreellaattoorree  ddii  uunn  iimmppoorrttaannttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ((cchhee  eerraa  ppooii  llaa  

BBiiccaammeerraallee))  eerraa  rriimmaassttoo  llìì,,  sseennzzaa  ttoorrnnaarree  aa  ccaassaa,,  nnoonnoossttaannttee  llaa  nnoottttee  

pprreecceeddeennttee  ggllii  ffoossssee  mmoorrttaa  llaa  mmaaddrree..  CCoommee  ssee  qquueessttoo  ccoommppoorrttaammeennttoo  ffoossssee  

ssttaattoo  uunnaa  ggrraannddee  bbrraavvuurraa!!  AA  mmee  èè  sseemmbbrraattaa  uunnaa  ccoossaa  oorrrreennddaa..  SSoottttooll iinneeaarree  

ccoommee  uunn  mmeerriittoo  qquueessttoo  ffaattttoo,,  ccrreeddoo  ssiiaa  eemmbblleemmaattiiccoo  ddii  qquuaannttoo  llaa  vviittaa  

aaffffeettttiivvaa  nnoonn  ddeebbbbaa,,  nnoonn  ppoossssaa  eessiisstteerree  iinn  qquueessttii  lluuoogghhii,,  iinn  ccuuii  nnooii  vvoogglliiaammoo    

ppoorrttaarree,,  iinnvveeccee,,  vviittaa  aaffffeettttiivvaa..  

LL''uullttiimmiissssiimmaa  ccoossaa  èè  llaa  ssoolliittuuddiinnee..  DDiicceevvoo  pprriimmaa  ddeellllaa  ssoollii ttuuddiinnee  ddii  qquueessttoo  

lluuooggoo  ""aallttrroo"",,  iinn  ccuuii  nnoonn  ppoossssoonnoo  eennttrraarree  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ccuuii  llaavvoorriiaammoo  nneellllaa  

nnoossttrraa  vviittaa  ee  aanncchhee  ddeellllaa  ssoolliittuuddiinnee  ddii  ssppaazzii  ee  lluuoogghhii  ccoonncceeppiittii  ppeerr  mmaassssee  ddii  

ggeennttee::  nnooii  llaavvoorriiaammoo,,  ttuuttttoo  iill   ggiioorrnnoo,,  iinn  qquueesstt''aauullaa  iinn  ccuuii,,  ffrraa  ddeeppuuttaattii,,  

ccoommmmeessssii,,  sseeggrreettaarrii,,  eecccceetteerraa,,  ccii  ssoonnoo  mmiill llee  ppeerrssoonnee  cchhee  llaavvoorraannoo  iinnssiieemmee  

ppeerr  ddiieeccii--ddooddiiccii  oorree..  LLaa  ccoonnffuussiioonnee  mmeennttaallee  èè  ttoottaallee  ee,,  ppeerr  rriiuusscciirree  aa  

llaavvoorraarree  iinn  mmiillllee  iinn  uunnaa  ssttaannzzaa,,  èè  nneecceessssaarriioo  iissoollaarrssii  ddaa  cchhiiuunnqquuee..  IIoo  ee  

GGiioovvaannnnaa,,  cchhee  ssiiaammoo  sseedduuttee  aa  vveennttii  mmeettrrii  ddii  ddiissttaannzzaa,,  ddaa  dduuee  mmeessii,,  ooggnnii  

vvoollttaa  cchhee  ccii  ttrroovvaavvaammoo  iinn  ggaabbiinneettttoo,,  ccii  ddiicceevvaammoo  cchhee  ddoovveevvaammoo  mmeetttteerrccii  

dd’’ aaccccoorrddoo  ppeerr  ii ll  ccoonnvveeggnnoo  ddeell  1155  ffeebbbbrraaiioo  ee  nnoonn  ssiiaammoo  rriiuusscciittee  aa  

ssccaammbbiiaarrccii  dduuee  ppaarroollee  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa..  OOggnnuunnoo  ddii  nnooii  ccoommppiiee  iill  ssuuoo  llaavvoorroo,,  

cceerrccaannddoo  ddii  nnoonn  sseennttiirree  iill  rruummoorree  ddii  ffoonnddoo  ee  ddii  iissoollaarrssii  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee..  IIll   

ccoonnttrraappppuunnttoo  ddii  qquueessttoo,,  èè  cchhee  aappppeennaa  uunnoo  ffiinniissccee  nnoonn  vveeddee  ll ''oorraa  ddii  ssttaarr  ssoolloo..  

SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  llaavvoorroo  cchhee  vviieennee  ssvvoollttoo  iinn  ssoolliittuuddiinnee  ee  cchhee  ttii  ddàà  ccoommee  rriissvvoollttoo  

llaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  ssoollii ttuuddiinnee::  qquueessttoo  ccrreeddoo  ssiiaa  aassssoolluuttaammeennttee  ddrraammmmaattiiccoo..  

LL''uullttiimmiissssiimmaa  ccoonnttrraaddddiizziioonnee  cchhee  hhoo  iinn  mmeennttee,,  èè  uunnaa  ccoossaa  ssuullllaa  qquuaallee  

sscchheerrzzoo,,  cceerrccaannddoo  ddii  ssoottttoolliinneeaarrllaa,,  ccoonn  BBeerrttiinnoottttii ,,  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ppaarrllaa  ddii  

rriidduuzziioonnee  ddeellll ''oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  aa  3355  oorree..  GGllii  ddiiccoo::  ee  ttuu  cchhee  ffaaii  3355  oorree  aall  

ggiioorrnnoo,,  ccoommee  llaa  mmeettttii??    VVii  èè  uunnaa  ttoottaallee  ddiissccrreeppaannzzaa  ttrraa  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddiiccee  ee  

llee  nnoossttrree  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  rreeaallii  ee  ccoonnccrreettee..  

FFaacccciioo  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ffiinnaallee,,  ssiimmiillee  aa  qquueellllaa  ccoonn  ccuuii  GGiioovvaannnnaa  hhaa  eessoorrddiittoo..  

PPeerr  llaa  mmiiaa  ssttoorriiaa  ppeerrssoonnaallee,,  ssoonnoo  aanncchh’’ iioo    uunnaa  ddoonnnnaa  cchhee  ssii  èè  sseemmpprree  mmoollttoo  

aauuttoossttiimmaattaa..  LLaa  mmiiaa  aauuttoossttiimmaa  ssttaa  ppeerròò  sscceemmaannddoo  ggiioorrnnoo  ddooppoo  ggiioorrnnoo,,  ppeerr  

ll ''iinnssooddddiissffaazziioonnee  ttoottaallee  cchhee  ssii  pprroovvaa  nneell  vveeddeerree  cchhee  nnoonn  ssii  rriieessccee  mmaaii  aa  ffaarree  

ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddoovvrreebbbbee,,  cchhee  nnoonn  ssii  rriieessccee  mmaaii  aa  ffaarrlloo  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  

bbeennee  ee  cchhee  nnoonn  ssii  rriieessccee  sseemmpprree  aadd  ooppeerraarree  ccoonn  qquueellll ''oottttiiccaa  ddii  ggeenneerree,,  cchhee  

vvoorrrreeii  nnoonn  mmaannccaassssee  mmaaii  nneell  mmiioo  llaavvoorroo..  UUnn  ppoo''  ddeepprriimmeennttee,,  mmaa........  
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