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               MMeeccccaanniissmmii  ddii  ssppaarroo    aa  ccaannee  eesstteerrnnoo    ppeerr    

                              ffuucciillii  aa  rreettrrooccaarriiccaa  ccoonn  ccaannnnee  bbaassccuullaannttii..  
                                
                            11..                        SSuu  ppiiaassttrraa  llaatteerraallee  ccoonn  mmoollllaa  aavvaannttii..  

                                  22aa--bb--cc..    SSuu  ppiiaassttrraa  llaatteerraallee  ccoonn  mmoollllaa  iinnddiieettrroo..  

                                                                                            22aa..  CCaarrtteellllaa  lluunnggaa  aallllooggggiiaattaa  nneell  ccoolllloo  ddeell  ccaallcciioo..  
                                                                                            22bb..  CCaarrtteellllaa  lluunnggaa  ccoommee  qquueellllaa  ppeerr  mmoollllaa  aavvaannttii..  

                                                                                            22cc..  CCaarrtteellllaa  ccoorrttaa,,  ddeettttaa    aa  rroosseettttaa..  

                                  33..                      CCaannee  eesstteerrnnoo  ccoonn  mmeeccccaanniissmmoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa..  
                                  44..                      TTuuttttoo  iill  mmeeccccaanniissmmoo  èè  ppoossttoo  nneellllaa  bbaassccuullaa,,  ssppoorrggoonnoo  ssoolloo  llee  ccrreessttee                                                                                                                                                                                

                                                              ddeeii  ccaannii..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNeellll’’iinntteennttoo  ddii  eesssseerree  iill  ppiiùù  cchhiiaarrii  ppoossssiibbiillee,,  aabbbbiiaammoo  ssvvoollttoo  qquueessttoo  tteemmaa  iinn  ffoorrmmaa  
vvoolluuttaammeennttee  sseemmpplliiccee..  QQuuaallcchhee  tteerrmmiinnee  tteeccnniiccoo  ee  ffoottoo  sscceellttee  ppeerr  ddaarree  uunn  ccoorrppoo  aallllee  
ppaarroollee..  MMoossttrraannddoo  ddiivveerrssee  ssoolluuzziioonnii  ddeell  mmeeddeessiimmoo  pprroobblleemmaa  ee  rriicchhiiaammaannddoo  
ll’’aatttteennzziioonnee  ssuull  ffaattttoo  bbeennee  oo  ffaattttoo  mmaallee,,  vvoorrrreemmmmoo  ffoorrnniirree  uunn  iinniizziioo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  aa  
cchhii  ssii  aaccccoossttaa  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  aa  ffuucciillii  ddii  qquueessttaa  ttiippoollooggiiaa..                                                                                                                                                                                                                            
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LL’’aacccciiaarriinnoo  aa  ccaannee  eesstteerrnnoo  èè  mmeeccccaanniissmmoo  aassssaaii  sseemmpplliiccee..  UUnn  ccaannee,,  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  
ppiiaassttrraa  ee  cciinnqquuee  ppeezzzzii  ppiiùù  aallccuunnee  vviittii  aallll’’iinntteerrnnoo..  DDeellllee  cciinnqquuee  ppaarrttii  iinntteerrnnee,,  dduuee    
ppoossssoonnoo  rruuoottaarree  ((11ee33)),,  dduuee  ssoonnoo  mmoollllee  ((22ee44))  ee  ll’’uullttiimmaa,,  ffiissssaattaa  ccoonn  vviittii,,  ttiieennee  ssaallddoo  iill  
ttuuttttoo  ((55))..  

IInn  ttoonnoo  sscchheerrzzoossoo::  aarrmmaannddoo  iill  ccaannee,,  llaa  nnooccee  11  ((aa  qquueessttoo  ssaallddaammeennttee  ccoolllleeggaattaa))  rruuoottaa  
ee  ccoommpprriimmee  llaa  mmoollllaa  22..  QQuuaannddoo  iill  ccaannee  èè  aarrrreettrraattoo  ccoommpplleettaammeennttee,,  llaa  ssttaanngghheettttaa  33,,  
ssppiinnttaa  ddaallllaa  mmoollllaa  44,,  bbllooccccaa  llaa  nnooccee..  IIll  ccaannee  rreessttaa  aarrmmaattoo,,  llaa  ssuuaa  mmoollllaa  èè  ccoommpprreessssaa  aall  
mmaassssiimmoo    ((ffiigg..22))..  TTiirraannddoo  iill  ggrriilllleettttoo,,  33  rruuoottaa  ee  lliibbeerraa  llaa  nnooccee,,  llaa  mmoollllaa  22  ssii  aapprree  ee  iill  
ccaannee  ssii  aabbbbaattttee  ssuull  ppeerrccuussssoorree    ((ffiigg..33))..  

 

 

 

 

 

 

QQuueessttoo  sseemmpplliiccee  mmeeccccaanniissmmoo  èè  ssoottttooppoossttoo  aa  dduurroo  llaavvoorroo  ee  ppeerr  ffuunnzziioonnaarree  bbeennee  
ddeevv’’eesssseerree  ccoossttrruuiittoo  ccoonn  ssaappiieennzzaa  ee  ddiissppeennddiioo  ddii  tteemmppoo..  II  mmiigglliioorrii  hhaannnnoo  ccrreeaattoo  
ccaappoollaavvoorrii,,  cchhii  hhaa  ddoovvuuttoo  ((oo  vvoolluuttoo))  rriissppaarrmmiiaarree  hhaa  pprrooddoottttoo    mmiisseerree  ccoossee..    
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AAcccciiaarriinnii,,  ppoonnttiicceelllloo  
ddeeii  ggrriilllleettttii  ee  bbaassccuullaa  
ddii  uunnaa  ddooppppiieettttaa  aa  
ccaannii  eesstteerrnnii..  

II  ffiiaanncchhii  ddeellllaa  bbaassccuullaa,,  
ppeerr  ppootteerr  aaccccoogglliieerree  
ggllii  aacccciiaarriinnii    mmoollllaa  
aavvaannttii,,  vvaannnnoo  
ssoottttooppoossttii  aa  ccoossttoossee  
llaavvoorraazziioonnii..  

GGllii  aacccciiaarriinnii  mmoollllaa  
iinnddiieettrroo  ssii  ppoossssoonnoo  
ffiissssaarree  aallllaa  bbaassccuullaa  iinn  
mmooddoo  bbeenn  ppiiùù  
sseemmpplliiccee..  

 

 

 

 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellll’’aacccciiaarriinnoo  ddii  qquuaalliittàà..  

PPeerr  ccoonnssuueettuuddiinnee  vveecccchhiiaa  ddii  cciinnqquueecceennttoo  aannnnii,,  cchhiiaammiiaammoo  aacccciiaarriinnoo  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  
ddii  ppeerrccuussssiioonnee  mmoonnttaattoo  ssuu  ppiiaassttrraa..  AAzzzzaalliinniieerree  èè  lloo  ssppeecciiaalliissttaa  cchhee  lloo  ccoossttrruuiissccee..  

LLee  ppaarrttii  cchhee  lloo  ccoommppoonnggoonnoo,,  rriiccaavvaattee  ddaaii    mmiigglliioorrii  mmaatteerriiaallii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  llaavvoorraattee  
ee  rriiffiinniittee  ccoonn  ccuurraa..  PPooii  vvaannnnoo    aaggggiiuussttaattee  ccoonn  ssccrruuppoolloo,,  ppeerr    ggaarraannttiirree  oottttiimmoo  
ffuunnzziioonnaammeennttoo  rreecciipprrooccoo..  IInnffiinnee,,  ddeevvoonnoo  ssuubbiirree  ggllii  ooppppoorrttuunnii  ttrraattttaammeennttii  tteerrmmiiccii..  

PPeerr  rriidduurrrree  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  ggllii  aattttrriittii,,  nnooccee  ee  ssttaanngghheettttaa  ddeevvoonnoo  llaavvoorraarree  ‘‘’’iinn  aarriiaa’’’’..    
QQuueessttoo  ssii  oottttiieennee  rriiccaavvaannddoo  uunn  ssoottttiillee  rriissaallttoo  cciirrccoollaarree  ssuuii  ffiiaanncchhii  ddii  eennttrraammbbee,,  
mmiinniimmaa  ssuuppeerrffiicciiee  dd’’aattttrriittoo  ppoossttaa  aattttoorrnnoo  aall  ppeerrnnoo  ddii  rroottaazziioonnee..  AAnncchhee  ii  bbrraaccccii  ddeellllee  
mmoollllee  ddeevvoonnoo  llaavvoorraarree  lliibbeerrii..  

LLaa  bbrriigglliiaa  vvaa  ffiissssaattaa  ssaallddaammeennttee  aallllaa  ppiiaassttrraa  ddaa  qquuaattttrroo  oo  ttrree  vviittii  ((vviieennee  ddeettttaa  aa  
qquuaattttrroo  oo  ttrree  ppiillaassttrrii))  ee  ddeevv’’eesssseerree  ppaarraalllleellaa  aa  qquueesstt’’uullttiimmaa..  

 

                                                                                                                                  
AAcccciiaarriinnoo  ddii  ssuuppeerrbbaa  
ffaattttuurraa..  SSii  nnoottiinnoo::  LLee  
mmoollllee,,  ll’’aarriiaa  ffrraa  llee  
ppaarrttii  ee  ccoommee  llaa  bbrriigglliiaa  
ssiiaa  ffiissssaattaa  aallllaa  ppiiaassttrraa..  
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CCaarraatttteerriissttiicchhee  ggeeoommeettrriicchhee  ddeellll’’aacccciiaarriinnoo  bbeenn  pprrooggeettttaattoo..  

II  ccoonncceettttii,,  nneecceessssaarrii,,  ssoonnoo  sseemmpplliiffiiccaattii  aall  mmaassssiimmoo;;  ppeerrddoonnii,,  ssoorrrriiddeennddoo,,  cchhii  hhaa  ssuuddaattoo  
sseettttee  ccaammiicciiee  aallllaa  ffaaccoollttàà  dd’’iinnggeeggnneerriiaa..  

UUnn  aacccciiaarriinnoo  bbeenn  ccoossttrruuiittoo  hhaa  mmaassssiimmaa  vveelloocciittàà  ddii  ppeerrccuussssiioonnee,,  
ssccaattttoo  lleeggggeerroo    ee  iill  ssuuoo  ccaannee  ssii    aarrmmaa    ccoonn  ffaattiiccaa  ddeeccrreesscceennttee..  CCoommee  
ootttteenneerree  qquueessttee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  iinnddiissppeennssaabbiillii  ssee,,  aarrmmaannddoo  iill  ccaannee,,  
llaa  ssuuaa  mmoollllaa,,  ccoommpprriimmeennddoossii,,  aaccccuummuullaa  eenneerrggiiaa  ee  qquuiinnddii  aaccqquuiissttaa  
ffoorrzzaa??  LLaa  ffaattiiccaa  dd’’aarrmmaammeennttoo  ddoovvrreebbbbee  aauummeennttaarree!!      IInn  ppiiùù,,  ssee  aa  
ccaannee  ccaarriiccoo  llaa  mmoollllaa  hhaa  llaa  mmaassssiimmaa  eenneerrggiiaa,,  lloo  ssccaattttoo  ssaarràà  
dduurriissssiimmoo..    LLaa  ssoolluuzziioonnee  ffuu  ttrroovvaattaa  ccoolllleeggaannddoo  mmoollllaa  ee  nnooccee  ccoonn  
uunnaa  ppiiccccoollaa  bbiieellllaa  ((ddeettttaa  ccaatteenneellllaa))..  VVeeddiiaammoo  ccoommee  ffuunnzziioonnaa..  

TTrraacccciiaammoo  uunnaa  rreettttaa  FF  cchhee  ppaassssii  ppeerr  ii  ppeerrnnii  ddeellllaa  ccaatteenneellllaa..  IIll  ccaannee  èè  ssccaarriiccoo..  
AAbbbbiiaammoo  ccoossìì  mmaatteerriiaalliizzzzaattoo,,  ccoonn  bbuuoonnaa  aapppprroossssiimmaazziioonnee,,  llaa  ffoorrzzaa  ddeellllaa  mmoollllaa..  
TTrraacccciiaammoo  llaa  ddiissttaannzzaa  ddeellllaa  rreettttaa  FF  ddaall  cceennttrroo  ddii  rroottaazziioonnee  ddeellllaa  nnooccee..  QQuueessttaa  
ddiissttaannzzaa    --bb--    èè  iill  bbrraacccciioo  ddeellllaa  ffoorrzzaa  FF  ((FFiigg..11))..  FFaacccciiaammoo  aallttrreettttaannttoo  ccoonn  ccaannee  ccaarriiccoo  
((FFiigg..22))..  IIll  bbrraacccciioo  bb  rriissuullttaa  cchhiiaarraammeennttee  ppiiùù  ccoorrttoo..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ll’’iinneevviittaabbiillee  ffoorrmmuullaa::    MM==  FF  xx  bb..  

MM  ((MMoommeennttoo))  èè  llaa  ggrraannddeezzzzaa  ffiissiiccaa  cchhee  ccaauussaa  llaa  rroottaazziioonnee  ddeellllaa  nnooccee  ((ee  ddeell  ccaannee  aa  
qquueessttaa  ccoolllleeggaattoo))..  FF  èè  ““llaa  ffoorrzzaa””  ddeellllaa  mmoollllaa,,  bb  èè  llaa  ddiissttaannzzaa  ddii  FF  ddaall  cceennttrroo  ddeellllaa  nnooccee..  

FFaacccciiaammoo  uunn  eesseemmppiioo  ccoonn  vvaalloorrii  ffiittttiizzii::  

AA  ccaannee  ssccaarriiccoo::  FF==1100,,  bb==66..    QQuuiinnddii  MM==1100xx66  ==6600..  

CCaarriiccaannddoo  iill  ccaannee,,  FF  aauummeennttaa  ((ppeerrcchhéé  llaa  mmoollllaa  ssii  ccoommpprriimmee))  mmaa  bb  ddiimmiinnuuiissccee..  
PPeerrttaannttoo,,  aa  ccaannee  ccaarriiccoo::  FF==1122,,  bb==44..    QQuuiinnddii  MM==1122xx44  ==4488..  

CCoonncclluuddeennddoo,,  llaa  ssttaanngghheettttaa  ddii  ssccaattttoo  ddoovvrràà  lliibbeerraarree  uunnaa  nnooccee  cchhee  ‘‘’’vvaallee’’’’  4488  mmaa  iill  
ccaannee  bbaatttteerràà  ssuull  ppeerrccuussssoorree  ccoonn  uunn  ‘‘’’vvaalloorree’’’’  ddii  6600..  SSccaattttoo  lleeggggeerroo  ee  ppeerrccuussssiioonnee  
eenneerrggiiccaa..  

PPeerrcchhéé    ttuuttttoo  qquueessttoo  ssii  vveerriiffiicchhii,,  ooccccoorrrree  cchhee  llaa  mmoollllaa  ssiiaa  ddii  oottttiimmaa  qquuaalliittàà..  UUnnaa  mmoollllaa  
eeccoonnoommiiccaa,,  mmaall  ppiieeggaattaa  ee  ccoonn  ii  bbrraaccccii  ddaall  pprrooffiilloo  ssbbaagglliiaattoo,,  uusseerràà  mmaallaammeennttee  llaa  ssuuaa  
ffoorrzzaa  ddii  nnoonn  ccoossttaannttee    pprrooggrreessssiioonnee..  QQuuaannddoo  vveerrrràà  ccoommpprreessssaa  ddaallll’’aarrmmaammeennttoo  ddeell  
ccaannee,,  llaa  ssuuaa  FF  nnoonn  ppaasssseerràà  ddaa  1100  aa  1122  mmaa  ddaa  1100  aa  1166  ((iippoottiizzzziiaammoo))  ee  aavvrreemmoo  MM==6644..  
PPiiùù  ffoorrzzaa  ssuulllloo  ssggaanncciioo  ((==6644))  ddii  qquuaannttaa  nnee  aarrrriivveerràà  ssuull  ppeerrccuussssoorree  ((==6600  ccoommee  ddaa  
eesseemmppiioo  pprreecceeddeennttee)).. 
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MMoollllaa  ddii  ggrraannddee  ffaattttuurraa..  

II  dduuee  bbrraaccccii  ssii  aassssoottttiigglliiaannoo  
pprrooggrreessssiivvaammeennttee..  QQuuaannddoo  
cchhiiuussii,,  rriissuullttaannoo  ppaarraalllleellii  ee  
llee  ffaaccccee  iinntteerrnnee  nnoonn  hhaannnnoo  
ppuunnttii  ddii  ccoonnttaattttoo..  

 

 

MMoollllaa  ddii  ppeessssiimmaa  
qquuaalliittàà  mmoonnttaattaa  ssuu  
mmeeccccaanniiccaa  sseemmpplliiffiiccaattaa  
aall  mmaassssiimmoo..  AA  ccaannee  
aarrmmaattoo,,  ii  dduuee  bbrraaccccii  
nnoonn  ssii  cchhiiuuddoonnoo..  

 
 
RRiimmbbaallzzoo  ddeell  ccaannee..  

QQuuaannddoo  iill  ccaannee  ccoollppiissccee  iill  ppeerrccuussssoorree,,  llaa  
nnooccee  ccoommpprriimmee  lleeggggeerrmmeennttee  iill  bbrraacccciioo  
ccoorrttoo  ddeellllaa  mmoollllaa..  QQuueesstt’’uullttiimmoo,,  rriittoorrnnaannddoo  
ccoonnttrroo  iill  ssuuoo  ffeerrmmoo,,  rruuoottaa  aallll’’iinnddiieettrroo  llaa  
nnooccee  ee  llaa  ssttaanngghheettttaa  ppuuòò  iimmppeeggnnaarrssii  nneellllaa    
ttaaccccaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa..      IIll  ccaannee  rreessttaa  ssoolllleevvaattoo  
ddaall  ppeerrccuussssoorree..  

 
RReellaazziioonnee  ffrraa  nnooccee  ee  ssttaanngghheettttaa  ddii  ssccaattttoo..  

  

NNeellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeellllaa  nnooccee  aabbbbiiaammoo  llaa  ttaaccccaa  
ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  qquueellllaa  ddii  ssccaattttoo..  LLaa  pprriimmaa  ddeevvee  
‘‘’’iimmpprriiggiioonnaarree’’’’  iill  bbeeccccoo  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa,,  ppeerr  
eevviittaarree  cchhee    ppaarrttaa  iill  ccoollppoo  iinn  sseegguuiittoo  aa  uurrttoo..  LLaa  
ttaaccccaa  ddii  ssccaattttoo  ddeevvee  eesssseerree  iill  ppiiùù  ddiissttaannttee  ppoossssiibbiillee  
ddaallll’’aassssee  ddeellllaa  nnooccee,,  ccoossìì  ddaa  ssppiinnggeerree  mmeennoo  ssuullllaa  
ssttaanngghheettttaa  qquuaannddoo  iill  ccaannee  èè  ccaarriiccoo..    

 

                                                                                                        
               

AA  ccaannee  ccaarriiccoo,,  llee  rreettttee  mm  eedd  nn  ssii  ddeevvoonnoo  
iinnccrroocciiaarree  aadd  aannggoolloo  rreettttoo  ssuullllaa  ttaaccccaa  ddii  
ssccaattttoo..  IIll  bbeeccccoo  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa  ppoottrràà  ccoossìì  
uusscciirree  ddaallllaa  ttaaccccaa  sseennzzaa  pprroovvooccaarree  uunnaa  
ppuurr  mmiinniimmaa  rroottaazziioonnee  ddeellllaa  nnooccee..  LLoo  
ssccaattttoo,,  ppuurr  ggaarraanntteennddoo  llaa  mmaassssiimmaa  
ssiiccuurreezzzzaa,,  rriissuulltteerràà  lleeggggeerroo..  
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LL’’iimmppiiaannttoo  ddeellll’’aacccciiaarriinnoo  aa  ccaannii  eesstteerrnnii  hhaa  dduuee  vvaarriiaannttii  pprriinncciippaallii::  mmoollllaa  aavvaannttii  ee  
mmoollllaa  iinnddiieettrroo..  LLaa  pprriimmaa,,  ddooppoo    iill  11887700  cc..aa..,,  èè  rriimmaassttaa  uugguuaallee  aa  ssee  sstteessssaa,,  llaa  sseeccoonnddaa  
ssuubbìì,,  aallll’’iinniizziioo  ddeeggllii  aannnnii  ’’2200,,  uunn  sseennssiibbiillee  aaccccoorrcciiaammeennttoo  ddeellllaa  ppiiaassttrraa..  TTrraa  llee  dduuee  
gguueerrrree  mmoonnddiiaallii,,  ffuurroonnoo  ccoossttrruuiittii  iinn  ggrraann  nnuummeerroo,,  ffuucciillii  aa  ccaannii  eesstteerrnnii  ddii  mmooddeessttaa  
qquuaalliittàà,,  ccoonn  aacccciiaarriinnii  aa  mmoollllaa  iinnddiieettrroo  ssuu  ppiiaassttrraa  ccoorrttaa..  IIll  ffuucciillee  ffiinniissssiimmoo  ““aa  ccaannii””  
rriimmaassee  aappppaannnnaaggggiioo  ddii  ccaacccciiaattoorrii    ffaaccoollttoossii  ee  ddii  qquuaallcchhee  ttiirraattoorree  ddii  ppeeddaannaa..  DDooppoo  llaa  
sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  ccoonnttiinnuuòò  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  ccaannii  eesstteerrnnii,,  ssiiaa  ddii  pprreezzzzoo  ccoonntteennuuttoo,,  ssiiaa  
mmaaggggiioorrmmeennttee  ccuurraattii,,  ppooii  ss’’iimmppoosseerroo  ll’’aauuttoommaattiiccoo  ee  iill  ssoovvrraappppoossttoo  ddaa  ppeeddaannaa..  

IIll  rriinnnnoovvaattoo  iinntteerreessssee  ppeerr  llaa  ddooppppiieettttaa  aa  ccaannii  eesstteerrnnii  èè  rreeaallttàà  rreecceennttee..  

  

11..  AAcccciiaarriinnoo  ccoonn  mmoollllaa  aavvaannttii..  

 
AAcccciiaarriinnoo  ddii  eecccceelllleennttee  ffaattttuurraa..  
11887755  cc..aa..  CCaannee  ccoonn  rriimmbbaallzzoo..    
MMoollllee  ppeerrffeettttee,,  nnooccee  aammppiiaa,,  
bbrriigglliiaa  ssuu  qquuaattttrroo  ppiillaassttrrii  ccoonn  
aassoollaa  ddii  ffeerrmmoo  nneell  lleeggnnoo..  
EEsseeccuuzziioonnee    dd’’aallttaa  ssccuuoollaa..  
AArrmmaannddoo  iill  ccaannee,,  iill  ppoolllliiccee  
aavvvveerrttee  cchhiiaarraammeennttee  cchhee  llaa  
rreessiisstteennzzaa  ddeellllaa  mmoollllaa  ddiimmiinnuuiissccee  
iinn  mmooddoo  pprrooggrreessssiivvoo..  
SSuuii  ppiiùù  ffiinnii  ffuucciillii  eeuurrooppeeii,,  ttrroovviiaammoo  aacccciiaarriinnii  ddii  uugguuaallee  iimmppiiaannttoo  ee  qquuaalliittàà..    
 

 
SStteessssoo  iimmppiiaannttoo  ddeell  pprreecceeddeennttee,,  
bbrriigglliiaa  ssuu  ttrree  ppiillaassttrrii..    11887755  cc..aa..  
LLoo  ttrroovviiaammoo,,  ffaattttoo  bbeennee  ccoommee  
qquueelllloo  iilllluussttrraattoo,,  ssuu    ddooppppiieettttee  ddii  
oottttiimmaa  qquuaalliittàà..  MMaa  lloo  ssii  ppuuòò  ffaarree  
aanncchhee  ccoonn  ddiissiinnvvoollttaa  nneegglliiggeennzzaa,,  
mmaall  rriiffiinniittoo  ee  ppeeggggiioo  tteemmpprraattoo,,  
ddiivveennttaa,,  ccoossìì  ffaattttoo,,  iill    pprreetteennzziioossoo  
aacccciiaarriinnoo  ddii  ffuucciillii  ddaa  ppooccoo..  
  

AAcccciiaarriinnoo  ddii  mmooddeessttaa  ffaattttuurraa..  
11997777  cc..aa..  AA  ccaannee  aarrmmaattoo,,  llaa  ccoorrttaa  
mmoollllaa  nnoonn  ssii  cchhiiuuddee..  IIll  ppeerrnnoo  ddeellllaa  
nnooccee  nnoonn  èè  cciilliinnddrriiccoo..  BBrriigglliiaa  ssuu  
ttrree  ppiillaassttrrii,,  uunnoo  ddeeii  qquuaallii  èè  ppeerrnnoo  

ddeellllaa ssttaanngghheettttaa..  SSbbrriiggaattiivvaa  llaa  
ffiinniittuurraa..  EE’’  aacccciiaarriinnoo  ddaa  ffuucciillee  
eeccoonnoommiiccoo  mmaa  èè  mmoonnttaattoo  ssuu  ddii  
uunnaa  ddooppppiieettttaa  ddaall  ccoossttoo  eelleevvaattoo,,  
iinncciissaa  ee  ccoonn  ttaannttoo  ddii  rraammppoonnii  
ddeemmiibblloocc.. 
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AAcccciiaarriinnoo  ccoonn  aarrmmaammeennttoo  
aauuttoommaattiiccoo  ee  ssttaanngghheettttaa  ddii  
ssiiccuurreezzzzaa..      RReeaalliizzzzaattoo  nneell  
11999944    ddaa  FFaabbiioo  PPiioottttii..  

MMoollllaa  lluunnggaa  ffoorrggiiaattaa  aa  mmaannoo,,  
nnooccee  aammppiiaa,,  bbrriigglliiaa  ssuu  
qquuaattttrroo  ppiillaassttrrii  ccoonn  aassoollaa  ddii  
ffeerrmmoo  nneell  lleeggnnoo..  FFaattttoo  ee  ffiinniittoo  
ccoommee  mmeegglliioo  nnoonn  ssii  ppuuòò..      

PPrreennddeerree  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddaa  
ccaannee  iinntteerrnnoo  ee  mmeetttteerree  iill  ccaannee  aallll’’eesstteerrnnoo  ddeellllaa  ppiiaassttrraa,,  ssiiggnniiffiiccaa  rriiuunniirree  ii  vvaannttaaggggii  ddii  
dduuee  ssiisstteemmii  ffiinnoorraa  ppaarraalllleellii..  NNoonn  ssiiaammoo  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  aannaalloogghhee  rreeaalliizzzzaazziioonnii..  

 

22..  ((aa--bb--cc))..      AAcccciiaarriinnoo  ccoonn  mmoollllaa  iinnddiieettrroo..  

22aa..  CCaarrtteellllaa  lluunnggaa,,  aallllooggggiiaattaa  nneell  ccoolllloo  ddeell  ccaallcciioo..    

QQuueessttaa  ttiippoo  ddii  aacccciiaarriinnoo  nnoonn  vveenniivvaa  mmoonnttaattoo  ssuullllaa  bbaassccuullaa  ddeell  ffuucciillee,,  llaa    ssuuaa  sseeddee  èè  iill  
ccoolllloo  ddeell  ccaallcciioo..  FFuu  aammppiiaammeennttee  uussaattoo  ppeerrcchhéé  nnoonn  lloo  ssii  ddoovveevvaa  aaccccooppppiiaarree  ccoonn  ii  
ffiiaanncchhii  ddeellllaa  bbaassccuullaa,,  cchhee  ddiivveennnnee  mmeennoo  ccoossttoossaa  ddaa  llaavvoorraarree  ee  ppiiùù  rroobbuussttaa..  AAii  
ccoossttrruuttttoorrii  ddii  ffuucciillaaccccii  nnoonn  ppaarrvvee  vveerroo;;  nnee  ffeecceerroo  mmiigglliiaaiiaa,,  ccoonn  bbaassccuullaa  ttoonnddaa  ee  uunn  
ppaaiioo  ddii  qquueessttii  aacccciiaarriinnii  ““aa  ppeerraa””..  CCoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  llee  CCaassee  ddii  ggrraann  nnoommee  
ccoossttrruuiirroonnoo  ccoonn  aarrttee,,  ““lloo  sstteessssoo””  ffuucciillee  ee  ccii  ddiieeddeerroo  llee  ddooppppiieettttee  ppiiùù  eelleeggaannttii  ddeell  ttaarrddoo  
oottttoocceennttoo..  FFuu  ll’’aacccciiaarriinnoo  ddeeggllii  eexxpprreessss  cchhee  aavveevvaannoo  bbiissooggnnoo  ddii  bbaassccuullaa  ffoorrttee..  AAnnddòò  iinn  
ddiissuussoo  nneeggllii  aannnnii  ’’2200  ddeell  sseeccoolloo  ssccoorrssoo. 

 
AAcccciiaarriinnoo  ddii  eecccceelllleennttee  ffaattttuurraa..  
AAnnnnoo  11887700..  PPrriivvoo  ddii  rriimmbbaallzzoo  ddeell  
ccaannee..  
AA  ccaannee  ccaarriiccoo,,  ll’’uunncciinnoo  ddeellllaa  
ppeerrffeettttaa  mmoollllaa  ee  iill  ppeerrnnoo  ddeellllaa  
nnooccee  ssii  aavvvviicciinnaannoo  aall  mmaassssiimmoo..  
BBrriigglliiaa  ssuu  ttrree  ppiillaassttrrii..  IIll  ppeerrnnoo  
ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa,,  qquuii  aannccoorraa  
bbaassssoo,,  vveennnnee    ppoossiizziioonnaattoo  ppiiùù  
aallttoo  iinn  qquueessttoo  sstteessssoo  ppeerriiooddoo..  
LL’’aarrmmaammeennttoo  ddeell  ccaannee,,  rriivveellaa  llaa  
ffiinneezzzzaa  ddeell  mmeeccccaanniissmmoo. 
 
 
 
 
AAcccciiaarriinnoo  ddii  mmooddeessttaa  qquuaalliittàà..  
FFiinnee  ‘‘880000..  CCoonn  rriimmbbaallzzoo  ddeell  ccaannee..  
IIll  bbrraacccciioo  lluunnggoo  ddeellllaa  mmoollllaa,,  bbeenn  
ppiieeggaattaa  mmaa  mmaall  tteemmpprraattaa,,  fflleettttee  
lliieevveemmeennttee  vveerrssoo  iill  bbaassssoo..  FFrraa  
nnooccee  ee  ppiiaassttrraa  cc’’èè  aattttrriittoo..  IIll  tteerrzzoo  
ppiillaassttrroo  ddeellllaa  bbrruuttttaa  bbrriigglliiaa  èè  
ppeerrnnoo  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa..  FFiinniittuurraa  
ggrroossssoollaannaa..  AArrmmaammeennttoo  ee  ssccaattttoo  
ssoonnoo  aacccceettttaabbiillii  ssoolloo  ppeerrcchhéé  llaa  
mmoollllaa  hhaa  ppooccaa  ffoorrzzaa..  

Cortesia F.lli PIOTTI 
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22bb..  CCaarrtteellllaa  lluunnggaa,,  ccoommee  qquueellllaa  ppeerr  mmoollllaa  aavvaannttii..  

IIll  mmeeccccaanniissmmoo  iinntteerrnnoo  èè  ppoossttoo  nneellllaa  ppaarrttee  tteerrmmiinnaallee  ddeellllaa  ppiiaassttrraa..  

IIll  lliimmiittee  ddii    qquueessttoo  ttiippoo  ddii  aacccciiaarriinnoo,,  ddeessttiinnaattoo  aa  ffuucciillii  ddii  ccoossttoo  mmeeddiioo--bbaassssoo,,  èè  iill  ppooccoo  
ssppaazziioo  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell  mmeeccccaanniissmmoo..  LLaa  mmoollllaa,,  ccoollllooccaattaa  ddiieettrroo  aallllaa  nnooccee,,  ttrroovvaa  
ppoossttoo  aa  ffaattiiccaa..  NNeecceessssaarriiaammeennttee  ccoorrttaa,,  ssee  nnoonn  èè  ddii  ffiinnee  qquuaalliittàà    ccaauussaa  dduurreezzzzaa  
dd’’aarrmmaammeennttoo..    LLoo  ssccaattttoo  tteennddee  aadd  eesssseerree    ccoonnttrraassttaattoo  ppeerrcchhéé  iill  ppeerrnnoo  ddeellllaa  
ssttaanngghheettttaa  ssii  ppuuòò  ppoossiizziioonnaarree  ssoolloo  nneellllaa  ppaarrttee  bbaassssaa  ddeellllaa  ppiiaassttrraa..  

 
AAcccciiaarriinnoo  ddii  ppeessssiimmaa  ffaattttuurraa..  AAnnnnii  
’’2200--’’3300..  
FFaarrlloo  ppeeggggiioo  ddii  ccoossìì  èè  ddiiffffiicciillee..  
AAnncchhee  ssee  llaa  mmoollllaa  ffoossssee  ppiiaazzzzaattaa  
mmeegglliioo,,  iill  ssuuoo  uunncciinnoo  nnoonn  ppoottrreebbbbee  
aavvvviicciinnaarrssii  aall  ppeerrnnoo  ddeellllaa  nnooccee  
ppeerrcchhéé  llaa  sscchhiieennaa  ddii  qquueesstt’’uullttiimmaa  
eessccee  ddaall  pprrooffiilloo  ddeellllaa  bbrriigglliiaa..  SSii  
nnoottaannoo  ttrraaccccee  ddii  aattttrriittoo  ffrraa  nnooccee  ee  
ppiiaassttrraa..  LLaa  mmoollllaa  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa  
ffaa  ppeennaa..  DDeellll’’aarrmmaammeennttoo  ddeell  ccaannee  
ee  ddeelllloo  ssccaattttoo  èè  mmeegglliioo  ttaacceerree..  AAcccciiaarriinnii  ccoossìì  ssccaaddeennttii,,  llooggoorraattii  ddaallll’’uussoo,,  ppoossssoonnoo  
ddiivveennttaarree  ppeerriiccoolloossii..  
 

AAcccciiaarriinnoo  aa  mmoollllaa  iinnddiieettrroo  bbeenn  
ccoossttrruuiittoo..  11990000cc..aa.. PPeerrnnii    
ppiiaazzzzaattii  ccoonn  ssaappiieennzzaa,,    mmoollllaa  ddii  
qquuaalliittàà  ee  ppiiaassttrraa  aalllluunnggaattaa  
ppoosstteerriioorrmmeennttee..  CCoonn  qquueessttii  
aaccccoorrggiimmeennttii,,  ssii  ppuuòò  ootttteenneerree  
uunn  bbuuoonn  mmeeccccaanniissmmoo  aanncchhee  iinn  
rriissttrreettttii  lliimmiittii  ddii  ssppaazziioo..  EE’’  
aacccciiaarriinnoo  ccoonn  aarrmmaammeennttoo  
aauuttoommaattiiccoo,,  ccoommaannddaattoo  ddaallllaa  
aappeerrttuurraa  ddeellllee  ccaannnnee 

 

22CC..  CCaarrtteellllaa  ccoorrttaa,,  ddeettttaa  aa  rroosseettttaa..  

LLaa  ccaarrtteellllaa  èè  uunniittaa  aallllaa  bbaassccuullaa  
ddaallllaa  rroosseettttaa  cciirrccoollaarree,,  uunnaa  vviittee  
ffiissssaa  llee  dduuee  ppaarrttii..  

SSii  oosssseerrvvii  ll’’aabbiilliittàà  ddeellll’’aannoonniimmoo  
ccoossttrruuttttoorree  ddii  qquueessttoo  aacccciiaarriinnoo  
ddeeggllii  aannnnii  ’’3300..  IIll  ppeerrnnoo  ddeellllaa  nnooccee  
èè  ppoossiizziioonnaattoo  aa  mmeettàà  ddeellllaa  
ppiiaassttrraa,,  ccoossìì  llaa  mmoollllaa  ttrroovvaa  ppoossttoo  
ee  ppuuòò  cchhiiuuddeerrssii  nneellllaa  ccoorrrreettttaa  
ppoossiizziioonnee..  LLaa  ppaarrttee  bbaassssaa  ddeellllaa  nnooccee  gguuaaddaaggnnaa,,  aa  ssuuaa  vvoollttaa,,  uunn  ppooccoo  ddii  aammppiieezzzzaa  aa  
vvaannttaaggggiioo  ddeelllloo  ssccaattttoo..  IIll  ppeerrnnoo  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa  èè  aallzzaattoo  aall  mmaassssiimmoo  ccoonnsseennttiittoo..  LLaa  
bbrriigglliiaa  èè  ddiisseeggnnaattaa  ccoonn  ggaarrbboo.               
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33..  CCaannii  eesstteerrnnii,,  mmeeccccaanniissmmoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa..  

  

NNoonn  eesssseennddoo  mmoonnttaattoo  ssuu  ppiiaassttrree  
llaatteerraallii,,  èè  ppiiùù  ccoorrrreettttoo  cchhiiaammaarree  
bbaatttteerriiaa  qquueessttoo  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  
ppeerrccuussssiioonnee..  EE’’  iimmppiiaannttoo  
oottttoocceenntteessccoo,,  llaarrggaammeennttee  uussaattoo  
ssuu  aarrmmii  aadd  aavvaannccaarriiccaa..  PPeerr  
aacccceeddeerree  aallllee  ppaarrttii  iinntteerrnnee  ddeellllee  
bbaatttteerriiee,,  ooccccoorrrree  ttoogglliieerree    ccaallcciioo,,  
ccaannii  ee  llee    vviittii  ppoossttee  ssuuii  ffiiaanncchhii  
ddeellllaa  bbaassccuullaa..  IIll  ggrriilllleettttoo  pprrootteettttoo  
ddaallllaa  gguuaarrddiiaa  aanntteerriioorree,,  
ccoommaannddaa  ll’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  ccaannnnee..  

MMeeccccaanniissmmoo  aabbbbaannddoonnaattoo  ggiiàà  
nneell  ttaarrddoo  oottttoocceennttoo,,  rraarraammeennttee  

uussaattoo  ssuu  ddooppppiieettttee  aa  rreettrrooccaarriiccaa,,  vviieennee  cciittaattoo  ppeerr  ddeessiiddeerriioo  ddii  ccoommpplleetteezzzzaa..    

  

44..  TTuuttttoo  iill  mmeeccccaanniissmmoo  èè  ppoossttoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa,,  ssppoorrggoonnoo  ssoolloo  llee  
ccrreessttee  ddeeii  ccaannii..  

QQuueessttoo  ttiippoo  ddii  bbaatttteerriiaa,,  uussaattaa  
ffiinn  ddaaii  tteemmppii  ddeellll’’aavvaannccaarriiccaa,,  
vviieennee  aannccoorraa  mmoonnttaattaa  ssuu  ffuucciillii,,  
ccoonn  uunnaa  oo  dduuee  ccaannnnee,,  qquuaassii  
sseemmpprree  ddii  ppiiccccoolloo  ccaalliibbrroo..  IIll  
mmeeccccaanniissmmoo  èè  sseemmpplliiccee::  ccaannee,,  
ggrriilllleettttoo,,  dduuee  mmoollllee  ee  dduuee  ppeerrnnii  
((oovvvviiaammeennttee  rraaddddooppppiiaattoo  ssee  llee  
ccaannnnee  ssoonnoo  dduuee))..  

 

 
II  ““ffiinnttii  ccaannii  eesstteerrnnii””..  

  
LLaa  ddooppppiieettttaa  qquuii  iilllluussttrraattaa  ppuuòò  
sseemmbbrraarree  aa  ccaannii  eesstteerrnnii..  IInn  rreeaallttàà,,  ii  
ccaannii  ““vveerrii””  ssoonnoo  ppoossttii  aallll’’iinntteerrnnoo  
ddeellllee  ccaarrtteellllee  ee  vveennggoonnoo  aarrmmaattii  
ddaallll’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  ccaannnnee..  IIll  ccaannee  
eesstteerrnnoo  ppuuòò  ccaarriiccaarree,,  oo  ddiissaarrmmaarree,,  
qquueelllloo  iinntteerrnnoo..  
FFuu  mmeeccccaanniissmmoo  rriicchhiieessttoo  ddaa  cchhii  nnoonn  
rriiuusscciivvaa  aadd  aabbiittuuaarrssii  aallllaa  nnoovviittàà  ddeeii  
ccaannii  iinntteerrnnii..  AAnnddòò  iinn  ddiissuussoo  aallllaa  ffiinnee  
ddeellll’’oottttoocceennttoo..  
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UUnn’’uullttiimmaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee..  FFuucciillii  ddeellllaa  sstteessssaa  oottttiimmaa  mmaarrccaa  ppoossssoonnoo  aavveerree  aacccciiaarriinnii  ddii  
qquuaalliittàà  ddiiffffeerreennttee,,  pprrooppoorrzziioonnaattaa,,  ssee  iill  ccoossttrruuttttoorree  èè  sseerriioo,,  aallllaa  ffaattttuurraa  ee  aall  pprreezzzzoo  
iinniizziiaallee  ddeellll’’aarrmmaa..  
IIll  pprriimmoo  eesseemmppiioo  pprrooppoossttoo,,  mmoossttrraa  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  mmaassssiimmaa  ffiinneezzzzaa;;  iill  sseeccoonnddoo  
iilllluussttrraa  uunn  aacccciiaarriinnoo  pprrooggeettttaattoo  aall  ffiinnee  ddii  ccoonntteenneerree  ii  ccoossttii  ddii  pprroodduuzziioonnee..  EEnnttrraammbbii  
aappppaarrtteennggoonnoo  aa    ddooppppiieettttee,,  ccooeevvee,,  ffaattttee  ddaallllaa  sstteessssaa  nnoottaa  CCaassaa..    
  

  

  

IIll  ppuunnzzoonnee  ddii  JJoohhnn  SSttaannttoonn,,  
ppoossttoo  ttrraa  ii  bbrraaccccii  ddeellllaa  
mmoollllaa,,  cceerrttiiffiiccaa  ll’’eelleevvaattaa    
qquuaalliittàà  ddeellll’’aacccciiaarriinnoo..  

  

  

  

  

SSii  oosssseerrvvii  llaa  ffaattttuurraa  ddeellllee  
mmoollllee  ee  ll’’eevviiddeennttee  tteemmpprraa  
ddeellllee  ppaarrttii..  IIll  ccoossttrruuttttoorree    hhaa  
bbeenn  ccuurraattoo  qquueessttee  nneecceessssiittàà  
ttaassssaattiivvee..  CCaannee  ee  bbrriigglliiaa  
ssoonnoo,,  iinnvveeccee,,  ddii  ssbbrriiggaattiivvoo  
ddiisseeggnnoo..  AAllccuunnee  ppaarrttii  nnoonn  
hhaannnnoo  ffiinniittuurraa..  LLaa  bbrriigglliiaa  
llaasscciiaa  ppeerrpplleessssii,,  dduuee    vviittii  ee  
uunn  tteerrzzoo  aappppooggggiioo  llaabbiillee,,  
nnoonn  ggaarraannttiissccoonnoo  llaa  
mmaassssiimmaa  ssaallddeezzzzaa..  RReessttaa,,  
ttuuttttaavviiaa,,  aacccciiaarriinnoo  ddii  oonneessttaa  
eesseeccuuzziioonnee..  

  

Massimo Cassani diceva che l’intenditore, quando valuta un fucile, ascolta due suoni; 

 quello che (non) si sente chiudendo le canne e quello che si sente quando si armano i cani.

                                                                                                
TTeessttii  ee  ffoottoo  ddii  SStteennii  RRoonncchheessee  ee  PPaaoolloo  TTeebbaallddii..  
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