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WWWWWWWWW...SSSTTTEEENNNIIIRRROOONNN...CCCOOOMMM   

   

SSmmoonnttiiaammoo  llaa  nnoossttrraa  ddooppppiieettttaa  
 

 

 

 

QQuueessttee  rriigghhee  ssoonnoo  ddeeddiiccaattee  aaggllii  aappppaassssiioonnaattii  cchhee,,  ppuurr  sseenntteennddoossii  ddoottaattii  ddii  ccoorraaggggiioo,,  
eessiittaannoo  aadd  aaccccoossttaarree  iill  ccaacccciiaavviittee  aall  ffuucciillee..  SSaarreebbbbeerroo  tteennttaattii,,  mmaa  tteemmoonnoo  ddii  ddoovveerr  
aannddaarree  ddaallll’’aarrmmaaiioolloo  ccoonn  mmeezzzzoo  ffuucciillee  iinn  mmaannoo  ee  ll’’aallttrraa  mmeettàà  iinn  uunn  ssaacccchheettttoo..  SSee  
rroovviinnoo  llee  vviittii??  SSee  ddaannnneeggggiioo  ll’’iinnccaassssaattuurraa??  EE  ssee  ppooii  nnoonn  lloo  rriimmoonnttoo  bbeennee??  QQuueessttii  
dduubbbbii,,  lleeggiittttiimmii  ee  ccoommpprreennssiibbiillii,,  ccii  ssppiinnggoonnoo  aa  rreeddiiggeerree  uunnaa  gguuiiddaa  cchhee  aaiiuuttii  aadd  
eesseegguuiirree  ccoorrrreettttaammeennttee  llee  sseemmpplliiccii  ooppeerraazziioonnii  ddii  ssmmoonnttaaggggiioo,,  ppuulliizziiaa,,  lluubbrriiffiiccaazziioonnee  ee  
rriimmoonnttaaggggiioo  ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllaa  pprroopprriiaa,,  nnoonn  ppiiùù  ggiioovvaannee,,  ddooppppiieettttaa..    

QQuueessttoo  sseerriioo  ggiiooccoo  ddeelllloo  ssmmoonnttaarree  vvaa  ffaattttoo  ccoonn  aanniimmoo  sseerreennoo..  PPeerr  aaccqquuiissttaarree  uunn  
mmiinniimmoo  ddii  eessppeerriieennzzaa,,  mmeegglliioo  ccoommiinncciiaarree  ddaall  ffuucciillee  mmeennoo  iimmppoorrttaannttee..  

SSee  iinnccaappppaattee  iinn  qquuaallcchhee  ddiiffffiiccoollttàà,,  ffeerrmmaatteevvii  ee  cchhiieeddeettee  aaiiuuttoo  vviiaa  ee--mmaaiill  ((sseezz..  ccoonnttaattttii  
ddeell  SSiittoo))..  DDooppoo  aavveerr  llaanncciiaattoo  iill  ssaassssoo,,  nnoonn  nnaassccoonnddeerreemmoo  llaa  mmaannoo..                                                        
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PPrreecciissaazziioonnee..  

LLee  iinnddiiccaazziioonnii  ddii  qquueessttaa  gguuiiddaa  ssoonnoo  ppeerrttiinneennttii  aallllee  ddooppppiieettttee  mmeeccccaanniiccaammeennttee  
nnoorrmmaallii  ((qquueellllee  llaarrggaammeennttee  ddiiffffuussee))  ccoossttrruuiittee,,  aallll’’iinncciirrccaa,,  ffrraa  iill  11887700  ee  iill  11997700..  FFeerrmmee  
ddaa  aannnnii,,  ggrraassssoo  sseeccccoo,,  qquuaallcchhee  ppuunnttoo  ddii  rruuggggiinnee  pprroovvooccaattoo  ddaallll’’uummiiddiittàà……..  PPuulliizziiaa  ee  
lluubbrriiffiiccaazziioonnee  ddiivveennttaannoo  uunnaa  nneecceessssiittàà..  

NNoonn  vvoogglliiaammoo,,  qquuii,,  ttrraattttaarree  ddii  rriippaarraazziioonnii  oo  rreessttaauurrii..  SSoollaammeennttee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  
ddeellllee  ppaarrttii  cchhee  ccoommppoonnggoonnoo  uunn  nnoorrmmaallee  ggiiuussttaappppoossttoo..  PPaarrttii  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  iiddeennttiicchhee  
ttrraa  lloorroo  iinn  ttuuttttee  llee  ddooppppiieettttee  ((ddeelllloo  sstteessssoo  ttiippoo))  mmaa  cchhee,,  ddoovveennddoo  ccoommppiieerree  lloo  sstteessssoo  
llaavvoorroo,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ttaannttoo  ddiissssiimmiillii  uunnaa  ddaallll’’aallttrraa..      
  
VVeeddrreemmoo::    DDooppppiieettttaa  ccoonn  aacccciiaarriinnii  aa  ccaannee  iinntteerrnnoo..                                                                          
                                        DDooppppiieettttaa  ccoonn  aacccciiaarriinnii  aa  ccaannee  eesstteerrnnoo..                                                                        
                                        DDooppppiieettttaa  ccoonn  bbaatttteerriiee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa..                                        
  

PPeerrssoonnaaggggii  pprriinncciippaallii..  

TTrree  ddooppppiieettttee..  
VVoottaattee  aall  mmaarrttiirriioo..  
UUnn  vveecccchhiioo  aarrmmaaiioolloo..  
CCaappaacciittàà  aaffffiinnaattaa  nneeggllii  aannnnii  ttrraassccoorrssii  pprreessssoo  ll’’eessiiggeennttee  RReennaattoo  ZZaannoottttii..  SSppeecciiaalliissttaa  nneell  
lleeggnnoo,,  aabbiillee  ssuull  ffeerrrroo,,  hhaa  mmeessssoo  llee  mmaannii  ssuu  ccoossìì  ttaannttii  ffuucciillii  ddaa  nnoonn  ssaappeerree  nneeppppuurree  lluuii  
qquuaannttii  ssiiaannoo  ssttaattii..    
UUnn  bbaannccoo  ddaa  llaavvoorroo..  
CCoonnssuunnttoo  qquuaannttoo  ii  ggrraaddiinnii  dd’’aarreennaarriiaa  ddii  uunn  aannttiiccoo  ppaallaazzzzoo,,  ssoolliiddoo  ccoommee  uunnaa  ffoorrtteezzzzaa..  
EE’’  iill  bbaannccoo  cchhee  LLeeooppoollddoo  ““AArrttuurroo””  ZZaannoottttii,,  ccllaassssee  11886688,,  uussaavvaa  aallllaa  BBrruucciiaattaa..  SSuuoo  ffiigglliioo  
RReennaattoo  lloo  ppoorrttòò  aa  BBoollooggnnaa  nneell  11993388,,  qquuaannddoo  aapprrìì  uunn  pprroopprriioo  llaabboorraattoorriioo..  
SSeerrvvee  qquuaannttoo  uunn  bbeenn  ssttuuddiiaattoo  bbaannccoo  mmooddeerrnnoo,,  mmaa  ddàà  qquuaallcchhee  bbrriivviiddoo  iinn  ppiiùù..  
QQuuaallcchhee  aattttrreezzzzoo..  
--UUnnaa  sseerriiee  ddii  55  oo  66  ccaacccciiaavviittii..    IIll  ttaagglliioo  ddii  ooggnnii  ccaacccciiaavviittee  ddeevvee  eesssseerree  aa  ffaaccccee  ppaarraalllleellee,,  
tteemmpprraattoo,,  lluunnggoo  ee  llaarrggoo  qquuaannttoo  llaa  ffeessssuurraa  ddeellllaa  vviittee  cchhee  ddeevvee  rriimmuuoovveerree..  QQuueellllii  
ccoommmmeerrcciiaallii,,  aa  ffaaccccee  ccoonniicchhee,,  nnoonn  vvaannnnoo  bbeennee  ppeerrcchhéé  tteennddoonnoo  aa  ssffuuggggiirree  ddaall  ttaagglliioo  ddii  
uunnaa  vviittee  ttrrooppppoo  sseerrrraattaa..  
--UUnnaa  ““ppiinnzzaa””  ppeerr  eessttrraarrrree  llee  mmoollllee  ((nnee  ppaarrlleerreemmoo  ppiiùù  aavvaannttii))..    
--UUnnaa  mmoorrssaa,,  iinnddiissppeennssaabbiillee  nneell  ccaassoo  ddii  vviittii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ““iinncchhiiooddaattee””..  
--UUnn  mmaarrtteelllloo  ccoonn  tteessttaa  iinn  rreessiinnaa..  
--UUnn  ppaaiioo  ddii  ccaacccciiaassppiinnee..  
--LLoo  SSvviittooll..  ((ddaa  uussaarree  ccoonn  aatttteennzziioonnee;;  uunnggee  iill  lleeggnnoo  ee  rroovviinnaa  iill  ccoolloorree  ddeell  ddaammaassccoo))..        
--IIll  ppooccoo  aallttrroo  nneecceessssaarriioo  èè  ddii  ffaacciillee  aauuttooccoossttrruuzziioonnee..    
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IInniizziiaammoo  ccoonn  uunnaa  ddooppppiieettttaa  aa  ccaannii  iinntteerrnnii  ssuu  ppiiaassttrraa  llaatteerraallee  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EE’’  mmeegglliioo  ttoogglliieerree  ggllii  aacccciiaarriinnii  aa  ccaannee  aarrmmaattoo..  LLee  vviittii  cchhee  llii    
sseerrrraannoo  aall  ffuucciillee,,  ddii  nnoorrmmaa,,  ssoonnoo  ttrree..  
  
FFiigg..11..  SSppiinnggeennddoo  ssuull  ccaacccciiaavviittee,,  iinn  mmooddoo  cchhee  
nnoonn  ssffuuggggaa,,  rriimmuuoovveerree  llaa  vviittee  ((11)),,  ssuull  ffiiaannccoo  ddxx..    

FFiigg..22..  FFoossssee  iinncchhiiooddaattaa,,  dduuee  ggooccccee  ddii  SSvviittooll  ffrraa  
vviittee  ee  ppiiaassttrraa,,  ppooii  qquuaallcchhee  ccoollppeettttoo  ssuullllaa  tteessttaa  
ddeellllaa  vviittee  ccoonn  uunn  cciilliinnddrroo  ddii  lleeggnnoo  ((mmaaii  ccoonn  iill  
ttaagglliioo  ddeell  ccaacccciiaavviittee))..  

FFiigg..33..  TToollttaa  aanncchhee  llaa  vviittee  ((22)),,  ssuull  ffiiaannccoo  SSxx,,  ssii  
ssvviittaa  llaa  ((33))  cchhee,,  eesssseennddoo  ppaassssaannttee,,  iinntteerreessssaa  
eennttrraammbbee  llee  ppiiaassttrree..  

  
FFiigg..44..  OOggnnii  aacccciiaarriinnoo,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo  lliibbeerroo,,  ssii  eessttrraaee  ddaallllaa  ssuuaa  sseeddee  ccoonn  uunn  ccoollppoo  ddii  
mmaarrtteelllloo  ddaattoo  ssuull  ppeerrnnoo  ddii  bbaassccuullaa..  

SSee  llaa  ppiiaassttrraa  nnoonn  ssaallttaa  ffuuoorrii,,  
nniieennttee  ppaauurraa..  SSii  rriimmeettttee  llaa  vviittee  
((33)),,    ssii  aavvvviittaa  ddii  mmeezzzzoo  ggiirroo,,  llaa  
ssii  bbaattttee  lleeggggeerrmmeennttee  ccoonn  iill  
mmaanniiccoo  ddeell  ccaacccciiaavviittee..  LLaa  
ppiiaassttrraa  vvaa  aappppeennaa  ssoolllleevvaattaa..  SSii  
ttoogglliiee  llaa  vviittee  ee  ssii  rriiddàà  iill  ccoollppoo  
ddii  mmaarrtteelllloo..  LLaa  ppiiaassttrraa  ssiinniissttrraa  
ssii  rriimmuuoovvee  ccoonn  uunn  ccaacccciiaassppiinnee  
cchhee  eennttrraa  ddaall  ffiiaannccoo  ddeessttrroo,,  
ssoopprraa  llee  ttaavvoollee  ddeeii  ggrriilllleettttii....    



 
4 

FFiigg..55..  PPeerr  ssccaarriiccaarree  iill  ccaannee,,  ssii  aappppooggggiiaa  ssaallddaammeennttee  llaa  
ssuuaa  tteessttaa  ssuulllloo  ssppiiggoolloo  ddeell  bbaannccoo  ee  ssii  aazziioonnaa  llaa  
ssttaanngghheettttaa  ((11))..      EEnnttrraammbbee  llee  ssttaanngghheettttee,,  ssee  ssoonnoo  
dduuee;;  ccffrr..  ffiigg..1122..  

  

  
FFiigg..66..  LLee  ffaaccccee  iinntteerrnnee  ddeellllaa  ppiinnzzaa,,  ppeerr  nnoonn  sseeggnnaarree  llaa  
mmoollllaa,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  lliisscciiee,,  ccoonnvveerrggeennttii  ee  aavveerree  ggllii  
aannggoollii  lliieevveemmeennttee  ssmmuussssaattii..  DDuuee  ssppeessssoorrii  ddii  rruuvviiddoo  
mmaatteerriiaallee    aauuttooaaddeessiivvoo  mmiigglliioorraannoo  lloo  ssttrruummeennttoo..    
  

  
PPrriimmaa  ddii  ssmmoonnttaarree,,  ffoottooggrraaffaarree  iill  ppeezzzzoo..  

FFiigg..77..  LLaa  ppiinnzzaa  ccoommpprriimmee  llaa  mmoollllaa  ee  ll’’eessttrraaee,,  
ffaacceennddoo  uusscciirree  iill  ppeerrnnoo  ((11))  ddaall  ffoorroo  ddii  rriitteeggnnoo..    

  
  
  
  
  
  
  
  

FFiigg..88..  TTeenneennddoo  llaa  mmoollllaa  ssaallddaa  ssuull  ppaannnnoo,,  ssii  aapprraa  
llaa  ppiinnzzaa..  LLaa  mmoollllaa  nnoonn  ssaallttaa  cchhiissssàà  ddoovvee..                                          
  

UUnnaa  mmoollllaa  ccoommpprreessssaa  èè  ccaarriiccaa  ddii  eenneerrggiiaa..    
SSee  ssffuuggggee  ddaallllaa  ppiinnzzaa,,  ppuuòò  ffeerriirree  oo  ssppeezzzzaarrssii..  
  
FFiigg..99..  OOrraa  ssii  ppoossssoonnoo  ttoogglliieerree  llee  vviittii  cchhee  
sseerrrraannoo  llaa  bbrriigglliiaa..  QQuuii  ssoonnoo  ttrree,,  iinn  aallttrrii  
aacccciiaarriinnii  qquuaattttrroo,,  aa  vvoollttee  uunnaa  èè  aanncchhee  ppeerrnnoo  
ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa  ddii  ssccaattttoo..  LLaa  ssoossttaannzzaa  nnoonn  
ccaammbbiiaa..  
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FFiigg..1100..  EE’’  iimmppoorrttaannttee  nnoonn  ccaammbbiiaarree                                                                                                                                                                                                                                          
llaa  ppoossiizziioonnee  ddeellllee  vviittii;;  iinnffiillaarrllee  iinn  
uunn  ppeezzzzoo  ddii  ccaarrttaa  ee  sseeggnnaarrllee..  
                                
EEssttrraattttaa  llaa  bbrriigglliiaa,,  ssii  rruuoottaa  llaa  
ssttaanngghheettttaa  ((11))  ppeerr  aalllloonnttaannaarrllaa  ddaall  
ccaannee..  SSii  ttoogglliiee  qquueesstt’’  uullttiimmoo,,  ppooii  llaa  
ssttaanngghheettttaa  ee,,  iinnffiinnee,,  llaa  mmoollllaa  ((22))  
cchhee  èè  ffeerrmmaattaa  ddaallllaa  pprroopprriiaa  vviittee..  
  
  
  
  

  
FFiigg..1111..  LL’’aacccciiaarriinnoo  ssmmoonnttaattoo..    
NNoonn  ssoonnoo  ttuuttttii  uugguuaallii,,  aanncchhee  ssee  llaa  ssoossttaannzzaa  ddeell  ffuunnzziioonnaammeennttoo  èè  sseemmpprree  llaa  sstteessssaa..  LLaa  
bbrriigglliiaa  ppuuòò  aavveerree  aallttrraa  ffoorrmmaa,,  ssppeessssoo  cc’’èè  uunnaa  sseeccoonnddaa  ssttaanngghheettttaa  ((ddii  ssiiccuurreezzzzaa)),,  iinn  
qquuaallcchhee  ccaassoo  llaa  mmoollllaa  pprriinncciippaallee  èè  ppoossttaa  ddiieettrroo  aall  ccaannee..  CCoommuunnqquuee  ssiiaa,,  llaa  sseeqquueennzzaa  ddii  
ssmmoonnttaaggggiioo  rriimmaannee  qquueellllaa  aappppeennaa  iinnddiiccaattaa..  

FFiigg..1122..  UUnn  ddiiffffuussoo  aacccciiaarriinnoo,,  nnoottoo  ccoommee    <<ttiippoo  HHoollllaanndd  &&  HHoollllaanndd  >>..  
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AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  ssii  ““llaavvaannoo””  ii  ccoommppoonneennttii..  LLaa  bbeennzziinnaa  aavviioo  vvaa  bbeennee,,  uuttiillee  uunn  ppeennnneelllloo  
ccoonn  sseettoollee  rriiggiiddee  oo  llaa  ppaagglliieettttaa  ssoottttiillee..  NNoonn  uussaarree  llaa  ccaarrttaa  vveettrraattaa..  
FFoosssseerroo  pprreesseennttii  mmooddeessttee  ccoorrrroossiioonnii  ddaa  rruuggggiinnee,,  uussaarree  lloo  SSvviittooll  ee  llaasscciiaarrlloo  llaavvoorraarree  
qquuaallcchhee  oorraa..  PPooii  aassppoorrttaarree  llaa  rruuggggiinnee  ccoonn  llaa  ppaagglliieettttaa,,  cchhee  nnoonn  pprroovvooccaa  ddaannnnii,,  oo  ccoonn  
uunnaa  ppiiccccoollaa  ssppaazzzzoollaa  rroottaannttee  ssuu  DDrreemmeell  ((oo  ssiimmiillii)),,  ppiiùù  eeffffiiccaaccee  mmaa  cchhee  aassppoorrttaa  
ll’’eevveennttuuaallee  ttaarrttaarruuggaattuurraa  pprreesseennttee  ssuullllaa    ppiiaassttrraa  ee  ssuullllaa  bbrriigglliiaa..  
DDiiffffiicciillee  ddaarree  ssuuggggeerriimmeennttii  sseennzzaa  aavveerree  ii  ppeezzzzii  iinn  mmaannoo;;  cceerrttoo  èè  cchhee  llaa  ccoorrrroossiioonnee  vvaa  
qquuaannttoommeennoo  rraalllleennttaattaa..  
UUnnaa  vvoollttaa  aasscciiuuggaattee,,  ssii  lluubbrriiffiiccaannoo  ((sseennzzaa  eessaaggeerraarree))    llee  ppaarrttii  ddeellll’’aacccciiaarriinnoo  ee  ii  ffoorrii  
ddeellllaa  ppiiaassttrraa  ccoonn  ooppppoorrttuunnoo  ggrraassssoo  aa  bbaassssaa  ddeennssiittàà..  PPooii  ssii  rriimmoonnttaa  iill  ttuuttttoo..    

    
FFiigg..1133..  IIll  mmoonnttaaggggiioo  ccoommiinncciiaa  ddaallllaa  
mmoollllaa  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa  ddii  ssccaattttoo  ((11))..  PPooii  
llaa  ssttaanngghheettttaa,,  ppooii  iill  ccaannee..  AAllllooggggiiaattaa  llaa  
bbrriigglliiaa,,  llaa  ssii  sseerrrraa  ccoonn  llee  ssuuee  vviittii,,  ooggnnuunnaa  
aall  pprroopprriioo  ppoossttoo..  
PPrriimmaa  ddii  iinnsseerriirree  llaa  mmoollllaa  ggrraannddee,,  
bbiissooggnnaa  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  llee  ppaarrttii  llaavvoorriinnoo  
sseennzzaa  iinnttooppppii,,  ssaallddee  mmaa  lliibbeerree  ddii  
rruuoottaarree  sseennzzaa  aattttrriittii..  
  
  

FFiigg..1144..  PPeerr  ppootteerr  cchhiiuuddeerree  llaa  mmoollllaa,,  llaa  ssii  aaffffeerrrraa  ffrraa  ppoolllliiccee  
ee  iinnddiiccee..  LLaa  ppiinnzzaa  ttrroovvaa,,  ccoossìì,,  uunn    aappppooggggiioo  ssuullllee  ddiittaa  ee  nnoonn  
sscciivvoollaa  lluunnggoo  llaa  mmoollllaa..  
  
FFiigg..1155..  IInnggrraassssaarree  ffrraa  ppiiaassttrraa  ee  mmoollllaa..  
IInnsseerriittii  ii  rreebbbbii  nneellllaa  ccaatteenneellllaa  ((11)),,  ssii  ssppiinnggee  llaa  mmoollllaa  vveerrssoo    
llaa  bbrriigglliiaa  ee  ss’’iinnffiillaa  iill    ssuuoo  ppeerrnnoo    nneell    ffoorroo  ddii  rriitteeggnnoo  ((22))..    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
FFiigg..1166..  PPeerr  aarrmmaarree  iill  ccaannee,,  ssii  aaddooppeerraa  lloo  ssppiiggoolloo  ddeell  bbaannccoo..  
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PPeerr  sseeppaarraarree  llaa  bbaassccuullaa  ddaall  ccaallcciioo,,  
llaa  pprriimmaa  ccoossaa  ddaa  ttoogglliieerree  èè  llaa  
gguuaarrddiiaa  ddeeii  ggrriilllleettttii..  
  
  
FFiigg..1177..  SSvviittaarree  ee  sseeggnnaarree  llee  dduuee  
vviittii  ddaa  lleeggnnoo  cchhee  ssttrriinnggoonnoo  llaa  
ccooddeettttaa  ee  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  uugguuaallii  ffrraa  
lloorroo..    
  
  
  
  
FFiigg..1188..  UUnn  ccoollppeettttoo  ddii  mmaarrtteelllloo,,  ssuullllaa  ccuurrvvaa  ddeellllaa  gguuaarrddiiaa,,  ffaa  uusscciirree,,  sseennzzaa  ddaannnnii  aall  

lleeggnnoo,,  llaa  ccooddeettttaa  ddaallllaa  ssuuaa  
iinnccaassssaattuurraa..  
LLaa  gguuaarrddiiaa  èè  aavvvviittaattaa  aallllaa  bbaassccuullaa  iinn  
((11)),,  ssii  ssvviittaa  aaffffeerrrraannddoollaa  ppeerr  llaa  
ccooddeettttaa..  
NNeeii  rraarrii  ccaassii  ddii  ffiissssaaggggiioo  aa  iinnccaassttrroo,,  
bbaassttaa  rruuoottaarrllaa  ddii  uunn  qquuaarrttoo  ddii  ggiirroo,,  oo  
ddii  mmeezzzzoo..  
SSee,,  ssvviittaannddoo,,  iill  sseeccoonnddoo  ggrriilllleettttoo  
iimmppeeddiissccee  llaa  rroottaazziioonnee  ddeellllaa  gguuaarrddiiaa,,  
lloo  ssii  rruuoottii  iinn  aavvaannttii..    
  

IIll  ffoorroo  ffiilleettttaattoo  ddeellllaa  gguuaarrddiiaa  èè,,  ssppeessssoo,,  ccoommuunniiccaannttee  ccoonn  qquueelllloo  ddeellllaa  vviittee  cchhee,,  
eennttrraannddoo  ddaa  ssoottttoo  llaa  cchhiiaavvee,,  sseerrrraa  ccooddeettttaa  ddii  bbaassccuullaa  ee  ppoonnttiicceelllloo  ddeeii  ggrriilllleettttii..  
VViittee  cchhee,,  qquuaassii  sseemmpprree,,  èè  dduurraa  ddaa  ssvviittaarree..  PPeerr  ““aammmmoorrbbiiddiirrllaa””,,  ssii  ddeevvee  iinniieettttaarree  uunn  
ppooccoo  ddii  SSvviittooll..  
  
FFiigg..1199..  SSee  èè  vviissiibbiillee  ttuuttttaa  llaa  ffaacccciiaa  
iinnffeerriioorree  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  vviittee,,  ssii  bbaattttee  ccoonn  
uunn  ccaacccciiaassppiinnee  ddii  ddiiaammeettrroo  uunn  ppooccoo  
iinnffeerriioorree..  
FFoossssee  vviissiibbiillee  ssoolloo  uunnaa  ppaarrttee  ddeellllaa  vviittee,,  
nniieennttee  ccaacccciiaassppiinnee;;  ppoottrreebbbbee  rroovviinnaarree  iill  
pprriimmoo  ffiilleettttoo..  
PPeerr  uullttiimmaa  ccoossaa,,  ssii  ssttrriinnggee  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  
llaa  vviittee  ((11))..  
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OOrraa  bbiissooggnnaa  eessttrraarrrree  llaa  vviittee  pprriinncciippaallee,,  ooppeerraazziioonnee  aa  vvoollttee  ddiiffffiiccoollttoossaa..  CCoonnvviieennee  
iimmmmoorrssaarree  ssaallddaammeennttee  llaa  bbaassccuullaa  ffrraa  dduuee  ggaannaassccee  ddii  lleeggnnoo,,  ssttaannddoo  aatttteennttii  aa  nnoonn  
ssttrriinnggeerree  aanncchhee  iill  ccaallcciioo..  UUnn  ppeezzzzoo  ddii   lleeggnnoo  ((11)),,  iinnsseerriittoo  nneellllaa  mmoorrttaassaa  aanntteerriioorree,,  
bbllooccccaa  llaa  cchhiiaavvee  iinn  ppoossiizziioonnee  ddii  mmaassssiimmaa  aappeerrttuurraa..  CCuurraarree  cchhee  iill  lleeggnnoo  eennttrrii  
lleeggggeerrmmeennttee  ffoorrzzaattoo  ttrraa  ppeerrnnoo  ee  ccaatteennaacccciioo;;  ssee  èè  lleennttoo,,  llaa  cchhiiaavvee  nnoonn  ssccoopprree  ttuuttttaa  llaa  
tteessttaa  ddeellllaa  vviittee..  

FFiigg..2200..  LLee  ssoolliittee  dduuee  ggooccccee  ddii  SSvviittooll  
ffrraa  vviittee  ee  bbaassccuullaa,,  ii  ssoolliittii  ccoollppii  ddii  
mmaarrtteelllloo  ssuull  ttoonnddiinnoo  ddii  lleeggnnoo  
aappppooggggiiaattoo  ssuullllaa  tteessttaa  ddeellllaa  vviittee..  
SSppiinnggeerree  ffoorrttee  ssuull  ggiiuussttoo  ccaacccciiaavviittee  ee  
ssvviittaarree..  SSee  llaa  vviittee  nnoonn  ssii  mmuuoovvee,,  
rriiddaarree  lloo  SSvviittooll,,  aassppeettttaarree  cchhee  llaavvoorrii  
ee  rriipprroovvaarree..  

SSee  nnoonn  cc’’èè  vveerrssoo  ddii  rriimmuuoovveerrllaa  ((aa  nnooii  
èè  ccaappiittaattoo))  llaa  ssoolluuzziioonnee  ccaannoonniiccaa  èè  
iilllluussttrraattaa  aa  ppaagg..  1166  ffiigg..4499..  
  
  

  
  

FFiigg..2211..  TToollttaa  llaa  vviittee  pprriinncciippaallee,,  ssii  
ssvviittaa  qquueellllaa  ppoossttaa  aallllaa  ffiinnee  ddeell  
ppoonnttiicceelllloo  ddeeii  ggrriilllleettttii  ((cchhee  eerraa  
ssttaattaa  ssttrreettttaa  pprriimmaa))..  

  

  

  
FFiigg..2222..  PPooii  qquueellllaa  aanntteerriioorree,,  cchhee  sseerrrraa  iill  
ppoonnttiicceelllloo  aallllaa  bbaassccuullaa..  
AAnncchhee  qquueessttaa  vviittee,,  ssee  ssttrreettttaa  mmoollttoo,,  
ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ddii  nnoonn  ffaacciillee  rriimmoozziioonnee..    
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FFiigg..2233..  TTeenneennddoo  aappeerrttaa  llaa  cchhiiaavvee,,  ccoonn  iill  
ppoolllliiccee  ((oo  ccoonn  iill  lleeggnnoo  nneellllaa  mmoorrttaassaa  
aanntteerriioorree)),,  ssii  rriimmoonnttaa  llaa  vviittee  pprriinncciippaallee  ee  
llaa  ssii  aavvvviittaa  ppeerr  uunn  ppaaiioo  ddii  ggiirrii..    
UUnn  ccoollppeettttoo  ssuullllaa  tteessttaa  ddeellllaa  vviittee  
rriimmuuoovveerràà  iill  ppoonnttiicceelllloo  ssoottttoossttaannttee..  
  

  

  

  

FFiigg..2244..  SSii  eessttrraaee  iill  ppoonnttiicceelllloo  ddeeii  ggrriilllleettttii..  

  

FFiigg..2255..  UUnn  ccoollppoo  ddii  mmaarrtteelllloo  aavvvveerrttee  iill  
ppoolllliiccee  cchhee  llaa  ccooddeettttaa  ssii  èè  ssttaaccccaattaa  ddaall  
ccaallcciioo..  

  

  

FFiigg..2266..  BBaassccuullaa  ee  
ccaallcciioo  ssii  sseeppaarraannoo..  
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PPrriimmaa  ddii  pprroosseegguuiirree,,  ssccaattttaarree  vvaarriiee  ffoottoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa..  SSaarraannnnoo  dd’’aaiiuuttoo  aall  mmoommeennttoo  ddii  
rriimmoonnttaarree..  

  
  
FFiigg..2277..  SSii  ttoogglliiee  llaa  mmoollllaa  ddeellllaa  cchhiiaavvee..  
  
  
  
  
  
  
  

  
NNeellllee  ddooppppiieettttee  ccoossttrruuiittee  ddooppoo  iill  11887700  cciirrccaa,,  cchhiiaavvee  dd’’aappeerrttuurraa  ssuuppeerriioorree  ee  
ccaatteennaacccciioo  ssoonnoo  ccoolllleeggaattii,,  ffoonnddaammeennttaallmmeennttee,,  iinn  dduuee  mmooddii::  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
CCoonn  uunn  ppiillaassttrriinnoo  lluunnggoo  ((11))  iinnsseerriittoo  iinn  uunn’’aassoollaa  ddeell  
ccaatteennaacccciioo  ((22))..  FFiigg..2288--2299..  
  
  
  
  
  

OOppppuurree  ccoonn  uunn  ppiillaassttrriinnoo  ccoorrttoo  ((11))  ccoolllleeggaattoo  aall  
ccaatteennaacccciioo  ((22))  mmeeddiiaannttee  uunnaa  vviittee--ppeerrnnoo  ((33))..  
FFiigg..3300--3311..  
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SSee  iill  ppiillaassttrriinnoo  èè  qquueelllloo  lluunnggoo,,  ppeerr  ssffiillaarree  iill  ccaatteennaacccciioo  ooccccoorrrree  rriimmuuoovveerree  llaa  vviittee  ddeellllaa  
cchhiiaavvee..  
  
  
  
FFiigg..3322..  LLaa  vviittee  ddeellllaa  cchhiiaavvee  èè,,  ddii  ssoolliittoo,,  bbeenn  
sseerrrraattaa..    
SSoolliittaa  ccuurraa  ddii  SSvviittooll  ee  mmaarrtteelllloo  ((ccoonn  ggaarrbboo!!))..    
  
  
  
  
  

  
FFiigg..3333..  SSppeecciiaallmmeennttee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  
uussaarree  mmoollttaa  aatttteennzziioonnee..  IInn  vviissttaa  ccoomm’’èè,,  llaa  
vviittee  ddeellllaa  cchhiiaavvee  ccoonn  iill  ttaagglliioo  ssllaabbbbrraattoo  èè  
uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ddeepprriimmeennttee..  
  
  
  

  
  
  
  
FFiigg..3344..  CCoonn  iill  ccaacccciiaassppiinnee,,  ssii  lliibbeerraa  llaa  
cchhiiaavvee  ddaall  ppiillaassttrriinnoo  ((11))..  
PPooii  ssii  ttoollggoonnoo  llaa  cchhiiaavvee  ee  ll’’eevveennttuuaallee  
cchhiiuussuurraa  ssuuppeerriioorree..  CCffrr..  ffiigg..5599..  
  
PPooii  ssii  bbaattttee  ssuull  ppiillaassttrriinnoo  ee  lloo  ssii  ffaa  
uusscciirree  ddaall  ppeettttoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa..  
IInnffiinnee,,  ssii  ssffiillaa  iill  ccaatteennaacccciioo..  
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LLaa  nnoossttrraa  ddooppppiieettttaa,,  iinnvveeccee,,  hhaa  iill  
ppiillaassttrriinnoo  ccoorrttoo..  CCffrr..  ffiigg..3311..  

  

  

FFiigg..3355..  SSii  ttoogglliiee  llaa  vviittee  cchhee  ccoolllleeggaa  iill  
ccaatteennaacccciioo  ((11))  aall  ppiillaassttrriinnoo  ((22))..  
AAtttteennzziioonnee::  aa  vvoollttee,,  uunn  ggrraannoo  bbllooccccaa  llaa  
vviittee..  OOccccoorrrree  aalllleennttaarrlloo..  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
FFiigg..3366..  SSii  ssffiillaa  iill  ccaatteennaacccciioo..  
  
  
  
  
  
  
AAbbbbiiaammoo  aappppeennaa  vviissttoo  ((FFiigg..3322--3333--3344))  ccoommee  ttoogglliieerree  ppiillaassttrriinnoo  ee  cchhiiaavvee..  
  

  
  
FFiigg..3377..  LLee  ppaarrttii  ddeellllaa  ssiiccuurraa..  
  
FFiigg..3388..  VVeerrssiioonnee  ssppaarrttaannaa  ddii  uunn  aannaallooggoo  
mmeeccccaanniissmmoo..      
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SSee  ii  ppeerrccuussssoorrii  ssii  mmuuoovvoonnoo  bbeennee  nneellllee  lloorroo  sseeddii,,  èè  mmeegglliioo  nnoonn  ttoogglliieerree  ii  dduuee  ggrraannii  cchhee  
llii  gguuiiddaannoo..  BBaassttaa  lluubbrriiffiiccaarree..  
  
FFiigg..3399..  SSee,,  iinnvveeccee,,  ssccoorrrroonnoo  mmaallee  oo  
nnoonn  rriieennttrraannoo,,  bbiissooggnnaa  ssmmoonnttaarrllii  ee  
ppuulliirrllii..  
PPaarrttii  ddeessttrree  ee  ssiinniissttrree  vvaannnnoo  tteennuuttee  
rriiggoorroossaammeennttee  sseeppaarraattee..  DDii  nnoorrmmaa,,  llee  
ddxx  ssoonnoo  sseeggnnaattee  ccoonn  uunnaa  ttaaccccaa..    
TToollttaa  llaa    ccoonnttrroo  vviittee  ((ttaagglliioo  ppooccoo  
pprrooffoonnddoo,,  SSvviittooll  !!  ))  ee  ssvviittaattoo  iill  ggrraannoo  ssii  
eessttrraaggggoonnoo  mmoollllaa  ee  ppeerrccuussssoorree..  
RRiiccoorrddaarrssii,,  qquuaannddoo  iill  ttuuttttoo  ssaarràà  
rriimmoonnttaattoo,,  ddii  vveerriiffiiccaarree  llaa  
ssccoorrrreevvoolleezzzzaa  ddeell  ppeerrccuussssoorree..  

  
                                            
FFiigg..4400..  TToollttaa  llaa  vviittee  ((11)),,  ssii  ssffiillaa  llaa  lleevvaa  ddii  
aarrmmaammeennttoo  ((22))  ddaall  ddaavvaannttii  ddeellllaa  bbaassccuullaa..  

  

  

FFiigg..4411..  IIll  ppeerrnnoo  ddii  rroottaazziioonnee  ddeeii  
ggrriilllleettttii  èè  aavvvviittaattoo  ((11))..  
FFoossssee  ffeerrmmaattoo  aa  pprreessssiioonnee,,  ssii  ttoogglliiee  
ccoonn  uunn  ccaacccciiaassppiinnee..    
  
  
GGiiuunnttii  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ddooppoo  aaccccuurraattaa  ppuulliizziiaa  ((iinnssiisstteennddoo  ssuullllee  ttrraaccccee  ddii  rruuggggiinnee)),,  
ccoonnvviieennee  lluubbrriiffiiccaarree  ee  rriimmoonnttaarree  llee  ppaarrttii  ddeellllaa  bbaassccuullaa  ee  ddeell  ppoonnttiicceelllloo..    
SSii  ccoommiinncciiaa,,  sseeccoonnddoo  iill  ttiippoo,,  ddaa::  
CCaatteennaacccciioo,,  ppiillaassttrriinnoo  lluunnggoo,,  eevveennttuuaallee  cchhiiuussuurraa  ssuuppeerriioorree  ee  cchhiiaavvee..    
OOppppuurree::    
PPiillaassttrriinnoo  ccoorrttoo,,  eevveennttuuaallee  cchhiiuussuurraa  ssuuppeerriioorree,,  cchhiiaavvee  ee  ccaatteennaacccciioo..  
PPooii  mmoonnttaarree  iill  ppooccoo  aallttrroo  cchhee  rriimmaannee..  AAppppooggggiiaarree  aappppeennaa  llee  vviittii  ((ddaa  sseerrrraarree  aallllaa  ffiinnee))..  
AA  mmaannoo  aa  mmaannoo,,  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  ooggnnii  ppeezzzzoo  mmoonnttaattoo  llaavvoorrii  sseennzzaa  iinnttooppppii..  
CCoommpplleettaattaa  llaa  bbaassccuullaa,,  ss’’iinnsseerriissccoonnoo  ccaannnnee  ee  aassttaa  ee  ssii  ccoonnttrroollllaannoo  aappeerrttuurraa,,  cchhiiuussuurraa  
ee  lleevvee  ddii  aarrmmaammeennttoo..  SSeennzzaa  aacccciiaarriinnii  ee  ggrriilllleettttii,,  ssii  aavvvveerrttee  mmoollttoo  bbeennee  iill  mmiinniimmoo  
aattttrriittoo..  SSee  ttuuttttoo  ssii  mmuuoovvee  mmoorrbbiiddaammeennttee,,  ssii  ssttrriinnggoonnoo  llee  vviittii  ee  ssii  rriiccoonnttrroollllaa..  
      



 
14 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFiigg..4422..  TToollttoo  iill  ggrraannoo  ((11)),,  ssii  ssvviittaa  ll’’aallbbeerriinnoo  ((22))..  FFaarree  aatttteennzziioonnee::  uunnaa  vvoollttaa  lliibbeerroo,,  
sscchhiizzzzaa  vviiaa  ssppiinnttoo  ddaallllaa  mmoollllaa..  FFoossssee  dduurroo  ddaa  ssvviittaarree,,  uussaarree  llee  ggaannaassccee  ddii  lleeggnnoo  ddeellllaa  
mmoorrssaa..  TToollttee  llee  vviittii  ((33))  ee  ((44)),,  ssii  ffaa  lleevvaa  ccoonn  uunn  ccaacccciiaassppiinnee  iinnffiillaattoo  nneell  ttuubbeettttoo  ((55))  iinn  
mmooddoo  cchhee  llaa  ccrrooccee,,  ssoolllleevvaannddoossii  ssuull  ddaavvaannttii,,  ppoossssaa  uusscciirree  ddaallllaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorree  ddeell  
lleeggnnoo..  PPeerr  uullttiimmaa,,  ssii  ttoogglliiee  llaa  ccaappppuucccciinnaa  ((66))..  
  
FFiigg..4433..  LL’’aassttiinnaa  ccoonn  aaggggaanncciioo  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  èè  mmeennoo  llaabboorriioossaa  ddaa  ssmmoonnttaarree..  BBaassttaa  
ttoogglliieerree  llee  vviittii  ((11))  ee  ((22))  ppiiùù  uunnaa  
tteerrzzaa  ((ddaa  lleeggnnoo))..  AAppppeennaa  ssvviittaattee,,  
sseeggnnaarrllee..  

  

  

  
FFiigg..4444..  UUnn  ccoollppoo  ddii  ccaacccciiaassppiinnee  ssuullll’’aappppeennddiiccee  
((11))  ssccaarriiccaa  iill  mmaarrtteelllloo  ddeellll’’eessttrraattttoorree  ddeessttrroo..  
IIddeemm  ppeerr  ll’’aappppeennddiiccee  ((22))  ddeell  mmaarrtteelllloo  ssiinniissttrroo..      
  

  

  

FFiigg..4455..  IIll  mmaarrtteelllloo  ssiinniissttrroo  ssccaarriiccoo  ((11))  ee  
llaa  ssuuaa  mmoollllaa  iinn  ppoossiizziioonnee  ddii  rriippoossoo..  LLaa  
mmoollllaa  èè  iinnccaassttrraattaa  nneeii  ppuunnttii  ((22))  ee  ((33))..  
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FFiigg..4466..  LLaa  mmoollllaa,,  ccoommpprreessssaa  ddaallllaa  ssoolliittaa  
ppiinnzzaa,,  ssii  ssffiillaa  ddaallll’’iinnccaassttrroo  ((22))..  IIll  mmaarrtteelllloo  
ddeevvee  eesssseerree  ssccaarriiccoo..  

PPeerr  rriimmoonnttaarrllaa,,  pprriimmaa  ss’’iinnffiillaa  nneellll’’iinnccaassttrroo  
((33))  ppooii  iinn  ((22))..  

  

  

  

  

  

  

FFiigg..4477..  TToollttee  llee  mmoollllee,,  ssii  ssffiillaa  iill  ppeerrnnoo  
ddeeii  mmaarrtteellllii  cchhee,,  lliibbeerrii,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  
eessttrraattttii  ddaallllaa  ccrrooccee..  

  

  

  

  

FFiigg..4488..                          RRiimmoonnttaattoo  iill  
mmeeccccaanniissmmoo,,  ssii  ddeevvoonnoo  aarrmmaarree  ii  
mmaarrtteellllii,,  aallttrriimmeennttii  ll’’aassttaa  nnoonn  ssii  
aaggggaanncciiaa  aallllee  ccaannnnee..    PPeerr  vviinncceerree  
llaa  ffoorrzzaa  ddeellllee  mmoollllee,,  ccoonnvviieennee  
iimmmmoorrssaarree  llaa  ccrrooccee,,  aappppooggggiiaarree  
uunn  lleeggnnoo  ssuullllaa  tteessttaa  ddeeii  mmaarrtteellllii  
ee  ssppiinnggeerree  ccoonn  ffoorrzzaa..        EE’’  ppiiùù  
aaggeevvoollee  ccaarriiccaarree  uunn  mmaarrtteelllloo  aallllaa  
vvoollttaa..                      
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SSeennzzaa  ggrriilllleettttii  ee  aacccciiaarriinnii,,  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  ccoonnttrroollllaarree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeggllii  eessttrraattttoorrii  
aauuttoommaattiiccii..  SSuuggggeerriiaammoo  ddii  mmoonnttaarree  ssuullllaa  bbaassccuullaa  iill  ppoonnttiicceelllloo  ddeeii  ggrriilllleettttii  ee  sseerrrraarrlloo  
ccoonn  llee  ssuuee  ttrree  vviittii..  PPooii  ddii  ffiissssaarree  ggllii  aacccciiaarriinnii,,  ssttrriinnggeennddoo  llee  vviittii  llaatteerraallii  ee  qquueellllaa  
ppaassssaannttee..  VVaannnnoo  iinnsseerriittii  ((ccoonn  iill  ccaannee  ccaarriiccoo))  tteenneennddoo  aabbbbaassssaattaa  llaa  rreellaattiivvaa  lleevvaa  
dd’’aarrmmaammeennttoo,,  cchhee  ddeevvee  ssttaarree  ssoottttoo  llaa  ccaammmmaa  ddeell  ccaannee..  IIll  ttuuttttoo  ddeevvee  rriissuullttaarree  ffeerrmmoo,,  
ccoossìì  ddaa  ppootteerrlloo  mmaannoovvrraarree  ((ccoonn  ccaauutteellaa  ee  uunn  ppoo’’  ddii  ffaattiiccaa,,  ddaattaa  llaa  mmaannccaannzzaa  ddeell  
ccaallcciioo))..  MMoonnttiiaammoo  llee  ccaannnnee  ee  llaa  ccrrooccee  ddeellll’’aassttaa..  

OOsssseerrvvaannddoo  iill  llaavvoorroo  rreecciipprrooccoo  ddeellllee  ppaarrttii,,  oorraa  mmeessssee  aa  nnuuddoo,,  ssii  ppuuòò  ccoommiinncciiaarree  aa  
ccoommpprreennddeerree  aanncchhee  llaa  ppaarrttee  nnaassccoossttaa  ddeellllaa  ddooppppiieettttaa..  CCoommpprreennssiioonnee,,  ddaa  nnuuttrriirree  ccoonn  
uulltteerriioorrii  eessppeerriieennzzee,,  cchhee  mmeetttteerràà  ll’’aappppaassssiioonnaattoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  vvaalluuttaarree,,  ccoonn  sseemmpprree  
mmaaggggiioorr  ccoommppeetteennzzaa,,  ii  ffuucciillii  cchhee  ggllii  ccaappiitteerraannnnoo  ttrraa  llee  mmaannii..  

PPooii  ssii  sseeppaarraannoo  nnuuoovvaammeennttee  llee  ppaarrttii  pprriinncciippaallii  ee  ssii  mmoonnttaannoo  ccaallcciioo  ee  aassttiinnaa..  LLaa  nnoossttrraa  
ddooppppiieettttaa  ssii  sseennttiirràà  rriinnggiioovvaanniittaa  ddii  ppaarreecccchhii  aannnnii..  
  

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
FFiigg..4499..  LLaa  mmaanniieerraa  ccaannoonniiccaa  ppeerr  aavveerr  rraaggiioonnee  ddeellllaa  vviittee  ppiiùù  iinncchhiiooddaattaa..  
PPrrootteeggggeerree  aaccccuurraattaammeennttee,,  ccoonn  lleeggnnoo  ee  ggoommmmaa,,  bbaassccuullaa  ee  ccaallcciioo;;  llaa  mmoorrssaa  llaasscciiaa  
sseeggnnii  iinnddeelleebbiillii..  PPrriimmaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo,,  aallmmeennoo  dduuee  ggiioorrnnii  ddii  SSvviittooll..  UUnnaa  ssoollaa  vvoollttaa,,  iinn  
ttaannttii  aannnnii,,  ssii  èè  rroottttaa  llaa  tteessttaa  ddeellllaa  vviittee..  



 
17 

LLaa  ddooppppiieettttaa  aa  ccaannii  eesstteerrnnii..  
UUnnaa  ddooppppiieettttaa  aa  ccaannii  eesstteerrnnii  ssii  ssmmoonnttaa  ee  rriimmoonnttaa  ccoommee  qquueellllaa,,  aa  ccaannii  iinntteerrnnii,,  cchhee  
aabbbbiiaammoo  vviissttoo  nneellllee  ppaaggiinnee  pprreecceeddeennttii  ee  aallllee  qquuaallii  rriimmaannddiiaammoo..  

SSaallvvoo  rraarriissssiimmii  ccaassii,,  nnoonn  hhaa  ssiiccuurraa  mmaannuuaallee,,  nnéé  lleevvee  dd’’aarrmmaammeennttoo  ddeeii  ccaannii,,  nnéé  
eessttrraattttoorrii  aauuttoommaattiiccii..  

AAnncchhee  ggllii  aacccciiaarriinnii  ffuunnzziioonnaannoo  aalllloo  sstteessssoo  mmooddoo..  LL’’uunniiccaa  ddiiffffeerreennzzaa  èè  cchhee  iill  ccaannee,,  
eesssseennddoo  eesstteerrnnoo,,  ddeevvee  eesssseerree  ffiissssaattoo  aallllaa  nnooccee  cchhee,,  iinnvveeccee,,  llaavvoorraa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  

ppiiaassttrraa..    

FFiigg..5500..  TToollttee  ttuuttttee  llee  vviittii  ee  llee  ppaarrttii  iinntteerrnnee,,  
ssii  sseeppaarraa  llaa  nnooccee  ddaall  ccaannee  ccoonn  iill  
ccaacccciiaassppiinnee..  

  

  

  

FFiigg..5511..  QQuuaannddoo  ssii  rriimmoonnttaa  ll’’aacccciiaarriinnoo,,  ppeerr  
pprriimmaa  ccoossaa  ssii  rriiuunniissccoonnoo  ccaannee  ee  nnooccee  ((nneellllaa  
lloorroo  ccoorrrreettttaa  ppoossiizziioonnee  rreecciipprrooccaa))..  
OOccccoorrrree  uunn  lleeggnnoo  cchhee  aabbbbiiaa  uunn  ffoorroo  nneell  
qquuaallee  iinnffiillaarree  iill  ppeerrnnoo  ddeellllaa  nnooccee..  CCoollllooccaattaa  
llaa  ppiiaassttrraa,,  ss’’iinnsseerriissccee  iill  ccaannee..  CCoonnttrroollllaattaa  llaa  
ssuuaa  ccoorrrreettttaa  ppoossiizziioonnee  aannggoollaarree,,  ssii  sseerrrraa  aallllaa  
nnooccee  ccoonn  uunn  ccoollppeettttoo  ddii  mmaarrtteelllloo..  SSii  ssttrriinnggee  
llaa  vviittee  ddeell  ccaannee  ((11))..  
  
NNeell  SSiittoo,,  sseezziioonnii  SSoottttoo  llaa  ppeellllee  ee  CCuurriioossiittàà,,  ssoonnoo  rreeppeerriibbiillii  aallttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii..  
  

FFiigg..5522..  EEsseemmppiioo  ddii  aacccciiaarriinnoo  ccoonn  
mmoollllaa  aavvaannttii..  EE’’  uunniittoo  aall  ffuucciillee  
ttrraammiittee  uunn’’uunngghhiiaa  aanntteerriioorree  ((11))  ee  
uunnaa  vviittee  ppaassssaannttee..  

  
FFiigg..5533..  DDiiffffuussoo  aacccciiaarriinnoo  aa  mmeezzzzaa  ppiiaassttrraa..  EE’’  uunniittoo  
aall  ffuucciillee  ddaa  uunnaa  vviittee  aanntteerriioorree  ee  ddaa  uunnaa  ppaassssaannttee..  
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LLaa  ddooppppiieettttaa  ccoonn  bbaatttteerriiee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  bbaassccuullaa..  

  

FFiigg..5544..  BBaassccuullaa  sseezziioonnaattaa  cchhee  
mmoossttrraa  llaa  ccllaassssiiccaa  bbaatttteerriiaa  AAnnssoonn  
&&  DDeeeelleeyy..  CCiinnqquuee  ppeezzzzii  iinn  ttuuttttoo..  

11))  LLeevvaa  ddii  aarrmmaammeennttoo  ddeell  ccaannee..  
22))  MMoollllaa  ddeell  ccaannee..  
33))  CCaannee..  
44))  SSttaanngghheettttaa  ddii  ssccaattttoo..  
55))  MMoollllaa  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa..  
  
  

  
  
  
FFiigg..5555..            IInn  qquueessttaa  
ddooppppiieettttaa,,  llaa  ssttaanngghheettttaa  
((44))  èè  iinncceerrnniieerraattaa  iinn  aallttoo  
((55))..  EE’’pprreesseennttee  ll’’iinnddiiccaattoorree  
ddii  ccaannee  aarrmmaattoo  ((66))..  
  
    

LLaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeellllaa  bbaassccuullaa  ssii  lliibbeerraa  ddaallllee  vviittii  ccoonn  llaa  sstteessssaa  pprroocceedduurraa  uussaattaa  ppeerr  
llaa  ddooppppiieettttaa  ccoonn  aacccciiaarriinnii  llaatteerraallii..  IIll  ppeettttoo  ddii  bbaassccuullaa,,  iinnvveeccee,,  èè  ddiiffffeerreennttee..  

FFiigg..5566..  EEssttrraattttaa  llaa  vviittee  aanntteerriioorree  ((11))  ee  lloo  ssppoorrtteelllloo  ((22)),,  ssii  ttoogglliiee  llaa  vviittee  ppoosstteerriioorree  ((33))..  

IInn  mmoollttee  ddooppppiieettttee  ““AAnnssoonn””,,  ssppoorrtteelllloo  ee  ppoonnttiicceelllloo  ssoonnoo  uunniittii..  
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FFiigg..5577..  TToollttoo  iill  ccaallcciioo,,  aall  
ssoolliittoo  mmooddoo,,  ccii  rreessttaannoo  iinn  
mmaannoo  llaa  bbaassccuullaa  ee  iill  
ppoonnttiicceelllloo  ddeeii  ggrriilllleettttii..  

  

  

FFiigg..5588..  LLaa  bbaatttteerriiaa  ssiinniissttrraa,,  ppaarrzziiaallmmeennttee  ssmmoonnttaattaa..  EE’’  pprruuddeennttee  nnoonn  aannddaarree  oollttrree..  

  
  
11))  LLeevvaa  ddii  aarrmmaammeennttoo..  
22))  MMoollllaa  ddeell  ccaannee..  
33))  CCaannee..  
44))  SSttaanngghheettttaa  ddii  ssccaattttoo..  
55))  MMoollllaa  ddeellllaa  ssttaanngghheettttaa..  
  
SSuuggggeerriiaammoo  lloo  ssmmoonnttaaggggiioo  ppaarrzziiaallee,,  
cchhee  ggiiàà  ccoonnsseennttee  uunnaa  bbuuoonnaa  ppuulliizziiaa..  
RRiimmoonnttaarree  mmoollllaa  ee  ccaannee,,  iinn  qquuaallcchhee  
ccaassoo,,  ppuuòò  eesssseerree  ddiiffffiiccoollttoossoo..  
  
  

  
  
FFiigg..5599..  LLaa  <<tteerrzzaa  GGrreeeenneerr>>  èè  ssttaattaa  
uunnaa  cchhiiuussuurraa  ddiiffffuussaa..  
TToollttoo  iill  ppiillaassttrriinnoo,,  cchhiiaavvee  ee  ppeerrnnoo  
ssii  ssffiillaannoo  aaggeevvoollmmeennttee..  
RRiimmoonnttaannddoo,,  iinnsseerriirree  
ppaarrzziiaallmmeennttee  iill  ppeerrnnoo  iinn  mmooddoo  
cchhee  iill  bbrraacccciioo  ((11))  ddeellllaa  cchhiiaavvee  ssii  
ppoossssaa  iinnffiillaarree  nneellll’’aassoollaa  ((22))..  
  
  
PPeerr  iill  rriimmoonnttaaggggiioo  ddeellllaa  ddooppppiieettttaa,,  vvaallggoonnoo  ii  ssuuggggeerriimmeennttii  ddaattii  nneellllee  ppaaggiinnee  
pprreecceeddeennttii..  

WWWWWW..SSTTEENNIIRROONN..CCOOMM  


