
O simples pensamento do que pode acontecer a curto e principalmente a longo prazo e o que 

acontecerá com a Romênia me deixa agitado, pois os avós paternos moram lá longe de mim e de toda a 

família.Michele Nasibeda É comovente ver um conflito diplomático se transformar em uma guerra real, 

observando como de costume ver civis atrapalhando, com mães escrevendo os tipos sanguíneos de seus 

filhos em uma nota.  

Faço também um comentário final aos outros estados ocidentais, incluindo a Itália, que apesar das 

ameaças e sanções impostas não se manifestaram seriamente em conforto para a população ucraniana, 

que neste momento está apenas tentando defender sua identidade.Alessandro Strozzi. 

A pressão, a ansiedade e os problemas são sentidos:  
Quem pelos parentes nesses lugares, quem pelo custo excessivo dos bens primários, quem pelas 

pequenas grandes batalhas que trava todos os dias, toda a nação está próxima e solidária. à população 

que suporta a guerra com grande sofrimento e sobretudo à população russa obrigada a tomar decisões 

que não partilham e não tiveram oportunidade de discutir.  

1. Não estou suficientemente informado para opinar ou aconselhar sobre o plano a implementar 

mas posso tentar ajudar nas pequenas realidades que me rodeiam. 

2. Posso ficar perto de amigos e companheiros que vivem na própria pele todo o mal que se 

desenrola a poucos quilómetros de nós ao qual não devemos ficar indiferentes. 

Elena Sanesi Entre os civis, meus pensamentos vão em particular para as crianças, que após a pandemia 

do COVID-19 viram sua infância arruinada pela guerra agora iminente. No entanto, a culpa não deve ser 

atribuída a toda a população russa, que muitas vezes se encontra em desacordo com as escolhas do 

presidente, mas a Putin, que não concorda em perder o controle sobre a Ucrânia, apesar de ser uma 

nação independente. 

 Minha esperança é que as nações não fiquem indiferentes a 

toda essa dor, mas que, apesar das ameaças do Presidente da 

República Russa, se unam e ajam para evitar conflitos. Na 

verdade, estou convencido de que essas tensões não se 

transformarão em uma guerra mundial, mas espero que a 

Europa aja com racionalidade e interrompa o plano russo. 

 Os contos licenciosos são apenas um aspecto do 
 "Decameron", obra-prima que traz os temas presentes em Dante e Petrarca para o cotidiano do século 

XIV.Avatar por Daniele Abbiati Daniele Abbiati0Para as pessoas, tornar-se um adjetivo não é um bom 

sinal. Além do fato de que isso muitas vezes acontece depois que você morre, há sempre o risco de ser 

rotulado como algo que você foi (ou é) apenas em parte ou, pior, que você não foi (ou não foi). ).  

E quando a pessoa em questão tem a ver com arte, é ainda pior, porque o preconceito e os equívocos dos 

rotuladores são agravados pela caixa de ressonância dos emuladores. Que pode agir mesmo depois de 

séculos. Vejamos Boccaccio, que se tornou «boccaccesco» apesar de ter sido um pouco «boccaccesco». 

 Ou, de fato, não era nada. Porque «boccaccesco» significa: «Dos factos e situações que lembram 

algumas histórias licenciosas do Decameron», como relata o Vocabulário Treccani.E ainda, ouça aqui: 

"Tanto a história dos dez jovens quanto a dos andarilhos (isto é, os personagens das novelas, ed.). 



 Em suma, expor a mensagem central, ainda que finamente coberta, do Decameron: o realização de um 

modelo plenamente realizado de decoro civil. Aliás, isso não diminui a cativante força cômica do livro, a 

ser confiado, dentro desse desenho privilegiado, ao instituto aristotélico da eutrapelia. 

 Simplesmente, e sem regredir à proposta impraticável de identificar um caminho ascendente nos 

romances, trata-se de ler o Decameron do ponto de vista medieval: isto é, tendo em mente que, se o 

córtex lúdico está sempre à vista, a medula, a tensão em direção a uma comunidade de harmonia social, 

escondida por aquela casca agradável, resiste a qualquer reductio ad unum do livro". 

 Renzo Bragantini escreve-o em O Decameron e a Idade  
Média Revolucionária de Boccaccio (Carocci, pp. 213, euro 19), trazendo o Certaldese de volta à sua 

autêntica dimensão Boccacciano, e pondo cada caricatura «Boccaccio» num canto. Por que, por 

exemplo, como definir aquele subgênero da comédia italiana scollacciata dos anos setenta chamado 

"filmes decameróticos" se não "caricatura"? 

 É claro que Bragantini não pretende limpar o Decameron de seus 

componentes licenciosos, mas simplesmente explicá-lo, trazendo-o de 

volta ao leito do século XIV, onde fica muito bem ao lado de Dante e 

Petrarca e, de fato, torna-se um , até social, se considerarmos as 100 

narrações como histórias a serem divulgadas e compartilhadas... 

 Segundo o autor, “o Decameron deve ser lido para se ter uma ideia 

concreta da riqueza da civilização literária do final da Idade Média , que, juntamente com o design 

incomparável da Comédia e a lírica por excelência do Canzoniere, um texto que se alimenta delas em 

certa medida, mas que delas difere radicalmente de outras maneiras. 

 Isso acontece porque no livro de contos são propostos muitos dos tormentos intelectuais, religiosos, 

políticos, morais desses dois picos, e ao mesmo tempo em que os desfechos são roteirizados no 

cotidiano, os picos problemáticos são ferializados, por assim dizer, colocando eles em comparação com 

a dimensão inevitável do evento; que é basicamente apenas o outro lado da democracia estilística da 

obra-prima de Boccaccio. 

 Ao lado da ferialização 
Deve-se apontar outro estigma que caracteriza o Decameron, que pode ser definido como uma 

tendência à ocultação”. Então, o que Boccaccio faz no Decameron? Primeiro ele identifica os temas (das 

várias declinações do amor à amizade, das questões de dinheiro à administração da justiça e assim por 

diante catalogando em suas pastas mentais). 

Fazendo-os vestir como roupa de palco aos tipos humanos da sociedade de seu tempo : o mercador, o 

monge, o camponês, o nobre, o usurário, o... protoproletário das metrópoles do século XIV Florença e 

Nápoles. 

1. Em seguida, ele prepara a ficção do conto, escorregando para dentro dela, na maioria das vezes 

às escondidas, escondendo-a e “pulverizando-a”, como diz Bragantini, fonte que o inspirou. 

2. E aqui a amostra é muito ampla: Os Amores de Ovídio, Tristia e Remedia amoris, 

3. A Metamorfose de Apuleio, A História dos Sete Sábios,  

• Livro de Kalila e Dimna de Ibn al-Muqaffa ',  



História de Barlaam e Josaphat, que é o cristianizado vida de Buda, Lenda Áurea de Iacopo da Varazze, 

Sátiras de Juvenal, Ab urbe condita de Lívio, o quarto Sermão da Ascensão de São Bernardo e o De 

tranquilitate animi de Sêneca, o santo leigo da latinidade. 

 Como você pode ver, há muito pouco de "boccaccesco" 
Levo astronautas da NASA para explorar os abismos da Terra"8 de março de 2022 - 08:00O espeleólogo, 

de 38 anos, mapeou mais de 100 quilômetros de cavernas. "É mais fácil ir à lua do que às cavernas mais 

profundas"Eleonora Barbieri avatar Eleonora Barbieri0"Levo astronautas da NASA para explorar os 

abismos da Terra". 

Francesco Sauro é um homem de coisas que você não espera, mais: aquele que fez uma razão de viver da 

busca do inesperado, porque o que ele mais ama é ir para o subsolo, onde nada é como aqui em cima.  

É assim que o seu professor Giovanni Badino, que revolucionou a 

espeleologia nos anos 70 e 80, chamou de The Dark Continent: e 

é assim que Sauro intitulou seu livro, publicado pela ilSaggiatore, 

no qual ele nos leva a explorar « Cavernas, grutas e mistérios 

subterrâneos. 

 Descobrir o mundo sob os nossos pés», sobre o qual só há uma 

certeza: está destinado a surpreender-nos.  

Sauro sabe disso desde criança, quando começou a explorar as montanhas Lessini, acima de Verona: é 

assim que, aos 38 anos, já é um dos mais importantes espeleólogos do mundo, que em mais de 

quarenta expedições a o abismo mapeou mais de cem quilômetros de cavernas. Mas como é um 

homem do inesperado, além de explorar e ensinar geologia planetária na Universidade de Bolonha, 

também colabora com a Agência Espacial Europeia, ou seja, com aqueles que mandam pessoas para o 

espaço, lá em cima. 


