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LL''eesssseerree  uummaannoo  
tt rraa  PPaacchhaammaammaa  ((TTeerrrraa))  
ee  ii ll   CCiieelloo::   qquuaallee  ffuuttuurroo??  

iinnccoonnttrroo  ccoonn  DDoonn  AAmmeerr iiccoo  YYaabbaarr   
MMaaeessttrroo  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  AAnnddiinnaa  

  
ee  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  lliibbrroo  

  

""NNeell   ggrreemmbboo  ddeell llee  AAnnddee""  
ddii  AAnnnnaa  RRii ttaa  BBooccccaaffooggll ii   

  

  
  

SSaallaa  ddeeggll ii   AAff ff rreesscchhii     
ddeell   CCoonnssiiggll iioo  RReeggiioonnaallee  

vviiaa  CCaavvoouurr  44  --  FFiirreennzzee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL''eesssseerree  uummaannoo  
tt rraa  PPaacchhaammaammaa  ((TTeerrrraa))    
ee  ii ll   CCiieelloo::   qquuaallee  ffuuttuurroo??  

 

iinnccoonnttrroo  ccoonn    

DDoonn  AAmmeerr iiccoo  YYaabbaarr   
 

 

 
 

DDoonn  AAmmeerriiccoo  YYaabbaarr   iinnssiieemmee  aall  ffiigglliioo  GGaayyllee  YYaabbaarr   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa::  
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LL''eesssseerree  uummaannoo  
tt rraa  PPaacchhaammaammaa  ((TTeerrrraa))    
ee  ii ll   CCiieelloo::  qquuaallee  ffuuttuurroo??  

  
  

  
pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  lliibbrroo  

""NNeell   ggrreemmbboo  ddeell llee  AAnnddee""  
ddii  AA..RRii ttaa  BBooccccaaffooggll ii   

  
ccoonn  llaa  pprrooiieezziioonnee  ddii  iimmmmaaggiinnii  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  ddeeii  QQ''eerroo,,  

ttrraa  llee  ppiiùù  aannttiicchhee  ppooppoollaazziioonnii  aannddiinnee,,  
ddeeppoossiittaarriiaa  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  ssppiirriittuuaallee  ddeeggllii  IInnccaass  

  
  
  
  
DDoonn  AAmmeerr iiccoo  YYaabbaarr,,  ppooeettaa  ee  mmiisstt iiccoo    
ddeell llaa  tt rraaddiizziioonnee  aannddiinnaa,,  èè  mmaaeessttrroo  
nneell ll ’’aatt tt iivvaazziioonnee  ddeell ll ’’eenneerrggiiaa  ssaallkkaa,,  ll ’’eenneerrggiiaa  
ll iibbeerraa  ee  oorr iiggiinnaarr iiaa,,  nnoonn--aaddddoommeesstt iiccaattaa,,    
cchhee  vviivvee  iinn  ooggnnuunnoo  ddii   nnooii   eedd  èè  aall llaa  bbaassee  
ddeell llaa  vvii ttaa..    
  
FFoonnddaattoorree  ddeell   MMoovviimmeennttoo  PPooeett iiccoo  SSaallkkaa,,  
DDoonn  AAmmeerr iiccoo  èè  uunn  uuoommoo--ppoonnttee,,  iinn  
qquueecchhuuaa  ““ cchhaakkaarruunnaa”” ,,  cchhee  ssaa  ccooll lleeggaarree  ii ll   
mmoonnddoo  ddeell llaa  ssppii rr ii ttuuaall ii ttàà  aanntt iiccaa  pprraatt iiccaattaa  
ff iinnoo  aadd  ooggggii   ddaall llee  ccoommuunnii ttàà  iinnddiiggeennee,,  iinn  
ppaarrtt iiccoollaarree  ii   QQ’’eerroo  ddeell llee  AAnnddee  ddii   CCuuzzccoo,,  
ccoonn  llaa  nnoossttrraa  aatt ttuuaallee  rreeaall ttàà,,  ppoorrttaannddoo  nneell   
mmoonnddoo,,  aassssiieemmee  aall   ff iiggll iioo  GGaayyllee,,  uunn  
mmeessssaaggggiioo  ddii   ll iibbeerrttàà  ee  ddii   aammoorree,,  iinntteessoo  
ccoommee  ccoosscciieennzzaa  ddeell ll ’’ iinntteerrccoonnnneessssiioonnee  ee  
ddeell llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ccoonn  ttuutt ttoo  cciiòò  cchhee  vviivvee..  

  
  
  
  
  
ssaalluuttii  iissttiittuuzziioonnaallii  
  

MMaauurroo  RRoommaanneell ll ii   
CCoonnssiigglliieerree  RReeggiioonnaallee    
ee  SSeeggrreettaarriioo  QQuueessttoorree  UUffffiicciioo  ddii  PPrreessiiddeennzzaa    
CCoonnssiigglliioo  RReeggiioonnaallee  ddeellllaa  TToossccaannaa    
  
  

iinnccoonnttrroo  ccoonn  DDoonn  AAmmeerr iiccoo  YYaabbaarr   
ppooeettaa  mmiissttiiccoo,,  MMaaeessttrroo  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee  AAnnddiinnaa  
  
  
ppaarrtteecciippaannoo  
  

GGaayyllee  YYaabbaarr    
ffiigglliioo  ddii  DDoonn  AAmmeerriiccoo  cchhee  ooppeerraa  ccooll  MMaaeessttrroo  ddaa  aannnnii  
  

AAnnnnaa  RRii ttaa  BBooccccaaffooggll ii     
eessppeerrttaa  ee  ssttuuddiioossaa  ddii  ccuullttuurraa  AAnnddiinnaa  
  

WWii ll ll iiaamm  BBeett tt iinnii     
eessppeerrttoo  ddii  tteeccnniicchhee  ppeerr  iill  bbeenneesssseerree    
ee  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee    
  
mmooddeerraa    
  

GGiiooaacccchhiinnoo  AAll llaassiiaa    
ssccrriittttoorree  ee  eessppeerrttoo  ddii  CCrraanniioossaaccrraallee  ee  SShhiiaattssuu  
  
  
  
  
  
  
  
pprreessssoo    
SSaallaa  ddeeggllii  AAffffrreesscchhii  
CCoonnssiigglliioo  RReeggiioonnaallee  ddeellllaa  TToossccaannaa  
  
iinnggrreessssoo  lliibbeerroo  
  
  
ll’’iinniizziiaattiivvaa  ssaarràà  ttrraassmmeessssaa  iinn  ddiirreettttaa  ssttrreeaammiinngg  vviiddeeoo    
ssuull  ssiittoo::  wwwwww..ccoonnssiigglliioo..rreeggiioonnee..ttoossccaannaa..iitt  


