
GGpp FFoonnttaanneettoo RRaavviioollii --  CCooppppaa GGuuffffaannttii FFoorrmmaaggggii 
AArroonnaa,, èè sspplleennddiiddaa llaa nnoottttee rroossaa ddii IIvvaann BBaassssoo

SSoonnoo mmiillllee ii ccoolloorrii ddeellllaa nnoottttee ddii ffeessttaa aadd AArroonnaa,, mmaa èè iill rroossaa qquueelllloo ppiiùù lluummiinnoossoo,, aappppllaauuddiittoo,,
aammaattoo.. IIll rroossaa ddii IIvvaann BBaassssoo,, nnaattuurraallmmeennttee,, iill rroossaa ddeell rree ddeell GGiirroo.. CChhee iieerrii sseerraa èè ssttaattoo ggrraannddee
pprroottaaggoonniissttaa ddeell GGpp FFoonnttaanneettoo RRaavviioollii -- CCooppppaa FFoorrmmaaggggii GGuuffffaannttii,, iill ttrraaddiizziioonnaallee cciirrccuuiittoo cchhee
sseegguuee iill GGiirroo dd’’IIttaalliiaa.. UUnn aabbbbrraacccciioo ccaalloorroossoo,, qquueelllloo ddeeggllii oollttrree ddiieecciimmiillaa aappppaassssiioonnaattii cchhee hhaannnnoo
iinnvvaassoo iill lluunnggoollaaggoo ddeellllaa cciittttaaddiinnaa ppiieemmoonntteessee,, cchhee èè aannddaattoo aa IIvvaann BBaassssoo ee aa ttuuttttii ii 3366 ccoorrrrii--
ddoorrii cchhee hhaannnnoo ddaattoo ssppeettttaaccoolloo nneellllee dduuee pprroovvee eeffffeettttuuaattee..
LLaa pprriimmaa,, ll’’eelliimmiinnaazziioonnee,, hhaa vviissttoo iill ssuucccceessssoo ddii VViinncceennzzoo NNiibbaallii cchhee,, ssffrruuttttaannddoo llee ssuuee ddoottii aaccrroo--
bbaattiicchhee,, aallll’’uullttiimmaa ccuurrvvaa hhaa ssoorrpprreessoo ggllii aavvvveerrssaarrii aannttiicciippaannddoo llaa vvoollaattaa ee ccoonnqquuiissttaannddoo llaa vviitt--
ttoorriiaa ddaavvaannttii aadd AAlleessssaannddrroo VVaannoottttii ee aa PPaaoolloo LLoonnggoo BBoorrgghhiinnii..
LLoo ssccrraattcchh,, iinnvveeccee,, hhaa aavvuuttoo iinn BBaassssoo iill ddoommiinnaattoorree aassssoolluuttoo:: iill vvaarreessiinnoo pprriimmaa hhaa ssccrreemmaattoo iill
ggrruuppppoo ee ppooii,, aa qquuaattttrroo ggiirrii ddaall tteerrmmiinnee ssee nn’’èè aannddaattoo aa ccoogglliieerree iill ttrriioonnffoo ttuuttttoo ssoolloo,, ccoonn MMaatt--
tthheeww LLllooyydd vvaannaammeennttee pprrootteessoo aallll’’iinnsseegguuiimmeennttoo aanncchhee ppeerrcchhéé ““ssttooppppaattoo”” ddaa VVaalleerriioo AAggnnoollii..
««ÈÈ uunnaa ggrraannddee eemmoozziioonnee,, ppeerr mmee,, ttoorrnnaarree qquuii aadd AArroonnaa iinn mmaagglliiaa rroossaa ddooppoo qquuaattttrroo aannnnii.. QQuuii,,
lloo ssaappeettee,, mmii sseennttoo ccoommee aa ccaassaa mmiiaa ee llaa ffeessttaa èè ddaavvvveerroo bbeelllliissssiimmaa.. QQuueessttaa mmiiaa mmaagglliiaa èè ppeerr
vvooii......»» hhaa ddeettttoo uunn BBaassssoo vviissiibbiillmmeennttee eemmoozziioonnaattoo aall mmoommeennttoo ddeellllee pprreemmiiaazziioonnii..
SSuull ppaallccoo,, aaccccaannttoo aa lluuii,, iill ssiinnddaaccoo ddii AArroonnaa AAllbbeerrttoo GGuussmmeerroollii,, iill vviicceessiinnddaaccoo CCllaauuddiioo PPeevveerreellllii
ee ll’’aasssseessssoorree aalllloo ssppoorrtt FFeeddeerriiccoo MMoonnttii:: aall pprriimmoo cciittttaaddiinnoo,, BBaassssoo hhaa ccoonnsseeggnnaattoo uunnaa mmaagglliiaa
rroossaa aauuttooggrraaffaattaa cchhee ssaarràà mmeessssaa aallll’’aassttaa ssuu EEbbaayy ccoonn ffiinnii bbeenneeffiiccii..
ÈÈ ssttaattaa ffeessttaa ggrraannddee aadd AArroonnaa aanncchhee ppeerr GGiillbbeerrttoo SSiimmoonnii:: iill ccaammppiioonnee ttrreennttiinnoo,, aall ssuuoo pprriimmoo
ggiioorrnnoo ddaa eexx ccoorrrriiddoorree,, èè ssttaattoo pprroottaaggoonniissttaa ddii uunn oorriiggiinnaallee ““ssccaammbbiioo ddii ddoonnii”” ccoonn iill ssiinnddaaccoo GGuu--
ssmmeerroollii ee ccoonn AAnnttoonniioo BBeerrttiinnoottttii:: iill ttrreennttiinnoo hhaa iinnffaattttii ddoonnaattoo uunnaa ccooppiiaa ddeellllaa ssuuaa bbiiooggrraaffiiaa
““GGiibboo dd’’IIttaalliiaa”” eedd hhaa rriicceevvuuttoo uunnaa ccooppiiaa ddii ““AArroonnaa,, uunnaa ppeeddaallaattaa nneellllaa ssttoorriiaa””,, lliibbrroo vvoolluuttoo ee rreeaa--
lliizzzzaattoo ddaallllaa AAcc AArroonnaa ee pprreesseennttaattoo uuffffiicciiaallmmeennttee pprroopprriioo iieerrii sseerraa..
««RRiinnggrraazziioo AAnnttoonniioo BBeerrttiinnoottttii ee ll’’AAcc AArroonnaa,, ggllii ssppoonnssoorr ee ttuuttttii ii ccaammppiioonnii cchhee hhaannnnoo vvoolluuttoo eess--
sseerree ccoonn nnooii qquueessttaa sseerraa ppeerr ffaarree ffeessttaa:: ttuuttttaa qquueessttaa ggeennttee tteessttiimmoonniiaa qquuaannttoo AArroonnaa aammii iill ccii--
cclliissmmoo ee lloo ssppoorrtt -- hhaa ddeettttoo iill ssiinnddaaccoo GGuussmmeerroollii --.. EEdd iill lliibbrroo ““AArroonnaa,, uunnaa ppeeddaallaattaa nneellllaa ssttoorriiaa””
cchhee hhoo aavvuuttoo mmooddoo ddii vveeddeerree iinn aanntteepprriimmaa,, èè llaa tteessttiimmoonniiaannzzaa ddii ccoommee èè ccaammbbiiaattaa llaa nnoossttrraa
cciittttàà nneellll’’uullttiimmoo sseeccoolloo eedd èè uunn aallttrroo rreeggaalloo cchhee llaa’’AAssssoocciiaazziioonnee CCiicclliissttiiccaa AArroonnaa ccii ffaa ee ppeerr iill
qquuaallee nnooii rriinnggrraazziiaammoo ddii ccuuoorree»»..
UUlltteerriioorree pprreesseennzzaa iilllluussttrree nneellllaa nnoottttee ddii AArroonnaa,, iill pprreessiiddeennttee ddeellllaa PPrroovviinncciiaa ddii NNoovvaarraa,, DDiieeggoo
SSoozzzzaannii:: ««FFaacccciioo ii mmiieeii ccoommpplliimmeennttii aa cchhii hhaa oorrggaanniizzzzaattoo qquueessttaa ffeessttaa ppeerr ll’’eemmoozziioonnee cchhee ccii hhaa
rreeggaallaattoo ee ppeerrcchhéé ssoonnoo ccoonnvviinnttoo cchhee qquueessttee mmaanniiffeessttaazziioonnii rraapppprreesseennttiinnoo uunn’’ooccccaassiioonnee ddii
ggrraannddee vviissiibbiilliittàà ppeerr iill nnoossttrroo tteerrrriittoorriioo.. EE nnaattuurraallmmeennttee ffaacccciioo ii ccoommpplliimmeennttii aadd IIvvaann BBaassssoo ppeerr
iill ssuuoo ttrriioonnffoo.. ÈÈ bbeelllloo cchhee aabbbbiiaa sscceellttoo AArroonnaa ppeerr cceelleebbrraarree llaa ssuuaa ffeessttaa rroossaa»»
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