
 

  LLeeRRiivvoolluuzziioonnii  ddeell    11883377  ee    ddeell  11884488--11884499  
  
  NNeellllaa  pprriimmaa  mmeettàà  ddeellll’’OOttttoocceennttoo,,  CCaattaanniiaa  ffuu  pprroottaaggoonniissttaa  iinn  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  ssoolllleevvaazziioonnii  ccoonnttrroo  iill  ggiioovvaannee  RReeggnnoo  ddeellllee  DDuuee  SSiicciilliiee,,  nnaattoo  nneell  11881166  ee  sseemmpprree,,  ffoorrssee  oollttrree  ii  
ssuuooii  vveerrii  ddeemmeerriittii,,  iinnvviissoo  aaii  ssiicciilliiaannii  AAll  ssuuoo  pprriimmoo  ssoovvrraannoo  FFeerrddiinnaannddoo,,  ssii  iimmppuuttaavvaa,,  iinnffaattttii,,  ddii  aavveerr  aabboolliittoo  llaa  CCoossttiittuuzziioonnee  ““iinngglleessee””  ddeell  11881122  ee  qquueellllaa  ssppaaggnnoollaa  ddeell  
11882200..  AA  ssmmoorrzzaarree  llaa  lloorroo  tteennaaccee  aanniimmoossiittàà  nnoonn  vvaallssee  cceerrttoo  ll’’ooppeerraa  ddeell  ssuucccceessssoorree  FFeerrddiinnaannddoo  IIII,,  iinnccoorroonnaattoo  nneell  11883300  cchhee  aacccceennttrròò  aa  NNaappoollii  iill  ggoovveeeerrnnoo  ddeell  rreeggnnoo  iinn  
sspprreeggiioo  aallllee  sseeccoollaarrii  aauuttoonnoommiiee  ggaarraannttiittee  iinn  ppaassssaattoo  aallll’’  iissoollaa  ..      
PPeerr  ccoonnsseegguueennzzaa,,  aall  ggiiuunnggeerree  ddeell  ccoolleerraa,,  pprroovveenniieennttee  ddaall  ccoonnttiinneennttee,,  nneellll’’eessttaattee  ddeell  11883377  eerraa  rraaddiiccaattoo  iinn  ooggnnii  ssttrraattoo  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  iill  ccoonnvviinncciimmeennttoo  cchhee  ssii  vvoolleessssee  
ssttrroonnccaarree  llaa  llaatteennttee  rriibbeelllliioonnee  ddeellllaa  SSiicciilliiaa  ccoonn  uunnaa  mmiicciiddiiaallee  ppeessttiilleennzzaa..  LL’’aaggggrraavvaarrssii  ddeellll’’eeppiiddeemmiiaa  aa  CCaattaanniiaa  ccoossttrriinnssee  iill  1155  ggiiuuggnnoo  llaa  GGiiuunnttaa  SSaanniittaarriiaa  PPrroovviinncciiaallee,,  
ccoonnvvooccaattaa  ddaallll’’IInntteennddeennttee  pprriinncciippee  AAllvvaarroo  PPaatteerrnnòò  ddii  MMaannggaanneellllii,,  aa  ddiissppoorrrree  llaa  cchhiiuussuurraa  pprreevveennttiivvaa  ddeeii  ppoozzzzii  ddii  BBaattttiiaattii  eedd  iill  PPoozzzzoo  MMoolliinnoo..  LL’’iiggnnoorraannzzaa  eedd  iill  
pprreeggiiuuddiizziioo  ffeecceerroo  rraavvvviissaarree  pprroopprriioo  iinn  qquueessttaa  mmiissuurraa  ddii  pprrooffiillaassssii  uunnaa  ccoonnffeerrmmaa  aallllaa  ddiicceerriiaa  ddii  uunnaa  vvoolloonnttaarriiaa  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddeellllee  ffoonnttii  dd’’aaccqquuaa..    
CCoonndduusssseerroo  iill  mmaallccoonntteennttoo  ppooppoollaarree    --  eesspprreessssoo  ddaall  vveerrssoo  ““vveennii  lluu  mmaallii  vveennii  ccccuu  mmaalliizziiaa  DDiiuu  ppppii  MMaannuu  ddii  ll’’oommuu  ffaa  ggiiuussttiizziiaa””  ––  aadd  eessiittii  rriivvoolluuzziioonnaarrii  ttaalluunnii  bboorrgghheessii  
eessppoonneennttii  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  ccoommee  SSaallvvaattoorree  BBaarrbbaaggaalllloo  PPiittttàà,,  ttrreennttaasseeiieennnnee  ffoonnddaattoorree  ddeell  ggiioorrnnaallee  lleetttteerraarriioo  ““LLoo  SStteessiiccoorroo””,,  GGaaeettaannoo  MMaazzzzaagglliiaa,,  GGiiuusseeppppee  CCaauudduulllloo  
GGuuaarrrreerraa,,  GGiiaacciinnttoo  GGuullllii  PPaannnneettttii,,  GGiioovvaannbbaattttiissttaa  PPeennssaabbeennee,,  GGiiuusseeppppee  CCaauudduulllloo  AAmmoorree,,  AAnnggeelloo  SSggrrooii,,  SSeebbaassttiiaannoo  SScciiuuttoo,,  AAll  
mmoovviimmeennttoo  aaddeerriirroonnoo  aallccuunnii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellll’’aarriissttooccrraazziiaa  ccoommee  ll’’iinnfflluueennttee  mmaarrcchheessee  AAnnttoonniinnoo  PPaatteerrnnòò  CCaasstteelllloo  ddii  SSaann  
GGiiuulliiaannoo,,  ccuuii  vveennnnee  aaffffiiddaattaa  llaa  gguuiiddaa  ddeellllaa  nneeooccoossttiittuuiittaa  GGiiuunnttaa  ddii  PPuubbbblliiccaa  SSiiccuurreezzzzaa..  IIll  ssuuoo  sseeggrreettaarriioo,,  lloo  sstteessssoo  BBaarrbbaaggaalllloo  
PPiittttàà,,  iimmppoossee,,  iill  2299  lluugglliioo,,  aall  ccoolloonnnneelllloo  SSaannttaanneelllloo,,  ccoommaannddaannttee  llaa  gguuaarrnniiggiioonnee  aallllooggggiiaattaa  nneell  CCaasstteelllloo  UUrrssiinnoo,,  ddii  lliibbeerraarree  ii  
ddeetteennuuttii  ee  ccoonnsseeggnnaarree  llee  aarrmmii..  AAllllee  1144  ,,0000  ddeell  11  aaggoossttoo,,  iill  nnuuoovvoo  GGoovveerrnnoo  PPrroovvvviissoorriioo,,  iissssaannddoo  llaa  bbaannddiieerraa  ggiiaallllaa  ddeellllaa  SSiicciilliiaa  
lliibbeerraa  ssuullllaa  CCaatttteeddrraallee,,  ggiiuurròò  ffeeddeellttàà  aall  ggrriiddoo  ddii  ““VViivvaa  SSaanntt’’AAggaattaa  ee  vviivvaa  ll’’IInnddiippeennddeennzzaa!!””......      
LL’’iimmmmiinneennttee  aarrrriivvoo  ddeellll’’aalltteerr  eeggoo  MMaarrcchheessee  FFrraanncceessccoo  SSaavveerriioo  DDeell  CCaarrrreettttoo  --  iinnvviiaattoo  ddaa  FFeerrddiinnaannddoo  IIII  ccoonn  qquuaattttrroommiillaa  
uuoommiinnii  ppeerr  rriissttaabbiilliirree  ll’’aauuttoorriittàà  rreeggiiaa  --  ppoossee  ffiinnee  aa  ttaallee  aappppaarreennttee  uunniioonnee  dd’’iinntteennttii::  iill  mmaarrcchheessee  ddii  SSaann  GGiiuulliiaannoo  eedd  iill  pprriinncciippee  
ddii  RReebbbbuurrddoonnee  vvoollsseerroo  iinnffaattttii  llee  ssppaallllee  aallll’’eessppeerriieennzzaa  rriivvoolluuzziioonnaarriiaa  ffaacceennddoonnee  aarrrreessttaarree,,  llaa  sseerraa  ddeell  22  aaggoossttoo  ii  ccaappii  aa  PPiiaazzzzaa  
SStteessiiccoorreeaa..  ee  lliibbeerraannddoo  ddaall  ‘‘rriiccoovveerroo  ffoorrzzaattoo’’  nneellllaa  vviillllaa  CCaarrccaaccii,,  ll’’  IInntteennddeennttee  ,,  cchhee  ppoottèè  aaccccoogglliieerree  DDeell  CCaarrrreettttoo  ee  llee  ssuuee  
ttrruuppppee,,  eennttrraattee  iinn  cciittttàà  iill  55  aaggoossttoo,,    
GGrraazziiee  aall  tteemmppeessttiivvoo  ““vvoollttaaffaacccciiaa””  ii  nnoobbiillii  ccoommpprroommeessssii  nneellllaa  iinnssuurrrreezziioonnee,,  nnoonn  vveennnneerroo  iinnccrriimmiinnaattii  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  
MMiilliittaarree  iinnsseeddiiaattaa  iill  2200  aaggoossttoo  11883377..  IIll  ccoolllleeggiioo,,  ddooppoo  uunn  ssoommmmaarriioo  pprroocceessssoo  ssvvoollttoossii  aall  CCoonnvviittttoo  CCuutteellllii  ((oovvee  uunnaa  llaappiiddee  lloo  
rriieevvooccaa)),,  ccoonnddaannnnòò  aallllaa  ffuucciillaazziioonnee  SSaallvvaattoorree  BBaarrbbaaggaalllloo  PPiittttàà,,  GGaaeettaannoo  MMaazzzzaagglliiaa,,  GGiiuusseeppppee  CCaauudduulllloo  GGuuaarrrreerraa,,  GGiiaacciinnttoo  
GGuullllii  PPeennnneettttii,,  GGiioovvaannbbaattttiissttaa  PPeennssaabbeennee,,  GGiiuusseeppppee  CCaauudduulllloo  AAmmoorree,,  AAnnggeelloo  SSggrrooii,,  SSeebbaassttiiaannoo  SScciiuuttoo..  iirrrrooggaannddoo,,  aallttrreessìì  
eerrggaassttoollii  ee  ppeennee  ddeetteennttiivvee  mmiinnoorrii..  LLee  eesseeccuuzziioonnii  aavvvveennnneerroo  ttrraa  iill  99  eedd  iill  1177  sseetttteemmbbrree  aall  PPiiaannoo  ddeellllaa  SSttaattuuaa,,  ppooii  cchhiiaammaattoo  
PPiiaazzzzaa  ddeeii  MMaarrttiirrii..    IInn  qquueessttoo  lluuooggoo,,  cceenntteennaarriioo  ddeellllaa  rriivvoollttaa,,  ccoommmmeemmoorraattoo  nneell  11993377,,  vveennnnee  aappppoossttaa  uunnaa  llaappiiddee  ppeerr  rriiccoorrddaarrnnee  
iill  ssaaccrriiffiicciioo..    
II  ffaalllliittii  tteennttaattiivvii  iinnssuurrrreezziioonnaallii  --  ffaacceennddoo  rreevvooccaarree  aa  FFeerrddiinnaannddoo  IIII  llee  lliimmiittaattee  ccoonncceessssiioonnii  ffaattttee  aaii  ssiicciilliiaannii  --  nnee  aaccccrreesscceevvaannoo  lloo  
ssppiirriittoo  ddii  rriivvaallssaa,,  ccuullmmiinnaattoo  iill  1122  ggeennnnaaiioo  11884488,,  nneell  mmoottoo  rriivvoolluuzziioonnaarriioo  --  pprreeppaarraattoo  ddaaii  ccoommiittaattii  sseeggrreettii  aattttiivvii  aa  PPaalleerrmmoo,,  
MMeessssiinnaa  ee  CCaattaanniiaa  ssiinn  ddaallll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee  --  cchhee    ccoossttrriinnssee  llee  gguuaarrnniiggiioonnii  ee  ffuunnzziioonnaarrii  bboorrbboonniiccii  aa  rreeiimmbbaarrccaarrssii  ppeerr  NNaappoollii,,  
rriidduucceennddoossii  aall  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  ssoollaa  cciittttaaddeellllaa  ddii  MMeessssiinnaa          
IIll  ssuucccceessssiivvoo  2255  MMaarrzzoo,,  iill  ggoovveerrnnoo  pprroovvvviissoorriioo  pprreessiieedduuttoo  ddaa  RRuuggggeerroo  SSeettttiimmoo  iinnaauugguurraavvaa  iill  ““GGeenneerraallee  PPaarrllaammeennttoo  ddii  
SSiicciilliiaa””..  PPuurrttrrooppppoo,,  llaa  ccllaassssee  ddiirriiggeennttee  nnoonn  sseeppppee  aaffffrroonnttaarree  llaa  nnuuoovvaa  ssiittuuaazziioonnee,,  sspprreeccaannddoo  tteemmppoo  pprreezziioossiissssiimmoo  nneell  vvaarroo  ddii  
lleeggggii  iinnaattttuuaabbiillii,,  iinn  sstteerriillii  tteennttaattiivvii  ddiipplloommaattiiccii  eedd  iinn  lloottttee  ppeerrssoonnaallii..  EErraa,,  ppeerraallttrroo,,  ddiiffffuussaa  ll’’iilllluussiioonnee  cchhee  uunn  ppooppoolloo  ssuullllee  bbaarrrriiccaattee,,  ccoonn  ppoocchhee  aarrmmii  ee  ttaannttoo  eennttuussiiaassmmoo,,  
ppootteessssee  bbaatttteerree  qquuaallssiiaassii  eesseerrcciittoo  nneemmiiccoo..  NNeell  lluugglliioo  ddeell  11884488,,  vveennnnee  ooffffeerrttaa  aall  DDuuccaa  ddii  GGeennoovvaa  llaa  CCoorroonnaa  ddii  SSiicciilliiaa,,  IInn  qquueell  ggrraavvee  mmoommeennttoo  ppoolliittiiccoo  ee  mmiilliittaarree  ii  SSaavvooiiaa  
nnoonn  ppootteerroonnoo  aacccceettttaarrllaa,,..llaasscciiaannddoo  ii  SSiicciilliiaannii  iissoollaattii  nneellll’’aaffffrroonnttaarree  iill  rriittoorrnnoo  iinn  ffoorrzzee  ddeeii  BBoorrbboonnii..    
IIll  77  sseetttteemmbbrree  11884488  uunn  ccoorrppoo  ddii  ssppeeddiizziioonnee,,  ccoommaannddaattoo  ddeell  ggeenneerraallee  AAnnttoonniioo  FFiillaannggiieerrii,,  pprriinncciippee  ddii  SSaattrriiaannoo  eedd  aappppooggggiiaattoo  ddaa  uunnaa  ccoossppiiccuuaa  fflloottttaa,,  ssbbaarrccaavvaa  aa  MMeessssiinnaa  
eessppuuggnnaannddoollaa..  AAvveevvaa  ccoossìì  iinniizziioo  llaa  ssffoorrttuunnaattaa  bbaattttaagglliiaa  ddii  SSiicciilliiaa  cchhee  tteerrmmiinneerràà  nneellllaa  iinnddoommiittaa  rreessiisstteennzzaa  ddii  CCaattaanniiaa  iill  66  AApprriillee  11884499..  
AAllccuunnee  lleetttteerree  --  iinnvviiaattee  ddaall  ppaaddrree  ddeelllloo  ssccrriittttoorree  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa,,  aalllloorraa  ffaanncciiuulllloo  ddii  oottttoo  aannnnii  --  tteessttiimmoonniiaannoo  iinn  qquuaall  mmooddoo  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  CCaattaanniiaa  ssii  vviivveessssee  lloo  
ssbbaarrccoo  ddeellllee  ttrruuppppee  rreeggiiee  ee  ddeeii  ggeenneerroossii,,  mmaa  ddiilleettttaanntteesscchhii  ssffoorrzzii  ppeerr  iissiittuuiirree  uunnaa  ffoorrzzaa  aarrmmaattaa  oorrggaanniizzzzaattaa,,  ooppeerraa  iimmppeeddiittaa  ddaallllaa  vviisscceerraallee  aavvvveerrssiioonnee  ppeerr  llaa  ccoossccrriizziioonnee  
oobbbblliiggaattoorriiaa  ee  ddaallllaa  ppeennuurriiaa  ddii  eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo..  IIll  22  sseetttteemmbbrree  11884488,,  GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa  VVeerrggaa  CCaattaallaannoo,,  ssccrriivveevvaa  ddaa  VViizzzziinnii  aall  ccooggnnaattoo  SSaallvvaattoorree  DDii  MMaauurroo  cchhee::  ““  iill  
PPrreessiiddeennttee  ddeell  MMuunniicciippiioo……  hhaa  rriicceevvuuttoo  ssttaa  mmaannee  llaa  nnoottiizziiaa  ooffffiicciiaallee  ddii  ccootteessttoo  PPootteerree  EEsseeccuuttiivvoo  ddeelllloo  ssbbaarrccoo,,  cchhee  ssii  tteennttaa  iinn  SSiicciilliiaa  ddaallllee  ssoollddaatteesscchhee  NNaappoolliittaannee””..,,iill  
ssuucccceessssiivvoo  ggiioorrnnoo  44  iinnffoorrmmaavvaa::  ““  ……  iieerrii  qquuii  ggiiuunnssee  SSaavveerriioo  ee  FFiilliippppoo  ffrraatteellllii  PPaaoollii,,  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaa  PPeeppèè  MMaarrcchheessee  ppeerr  ffaarree  rreecclluuttii,,  ssttaa  mmaannee  ssii  èè  rriiuunniittoo  ddii  
bbuuoonn’’oorraa  iill  CCoonnssiigglliioo  CCiivviiccoo,,  ppeerr  ddeelliibbeerraarree  ssuullllaa  ssppeessaa,,  ssii  ssoonnoo  rreecclluuttaattii  ttaalluunnii,,  ee  ssttaa  sseerraa,,  oo  ddiimmaannii  ppaarrttiirraannnnoo  ppeerr  ccoossttìì,,  bbuuoonnii  cciittttaaddiinnii  vvoolloonnttaarriiaammeennttee  hhaannnnoo  
ooffffeerrttoo  ddeellllee  aarrmmii  aa  ttaallii  rreecclluuttii,,  ee  ppaarrttee  ssii  ccoommpprreerraannnnoo..  ““,,pprroosseegguueennddoo  iill  3300  nnoovveemmbbrree::  ““  ……QQuuii  iieerrii  ggiiuunnssee  llaa  ppoossttaa  ddii  PPaalleerrmmoo,,  aadd  uunn  mmiioo  aammiiccoo  ssccrriisssseerroo  ......  nnoottiizziiaa  
cceerrttaa,,  cchhee  FFeerrddiinnaannddoo  hhaa  pprreeppaarraattoo  uunnaa  ssppeeddiizziioonnee  ……  iinn  qquuaarraannttaammiillaa  uuoommiinnii,,  ……  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  iinntteennddee  aattttaaccccaarree  PPaalleerrmmoo,,  aa    CCaattaanniiaa,,  ““  ..    
LLaa  cciittttàà,,  nneeii  mmeessii  ssuucccceessssiivvii,,  ffeeccee  ddeell  ssuuoo  mmeegglliioo  ppeerr  pprreeppaarraarrssii  aallll’’iinneevviittaabbiillee  ssccoonnttrroo,,  ll’’aavvvveennttuurriieerroo  ppoollaaccccoo  MMiieerroollaawwsskkii  nnoommiinnaattoo  GGeenneerraalliissssiimmoo  ppaassssòò  iinn  rriivviissttaa  
aallllaa  PPoorrttaa  ddii  AAccii,,  aaccccllaammaattoo  ddaall  ppooppoolloo,,  llee  ttrruuppppee  ddeell  pprreessiiddiioo,,  ccoommppoossttee  ddaall  55°°  ee  77°°  bbaattttaagglliioonnee  ffaanntteerriiaa  lleeggggeerraa,,  ddaall  22°°  bbaattttaagglliioonnee  CCaacccciiaattoorrii,,  ee  ddaall  33°°  bbaattttaagglliioonnee  NNeell  
ffrraatttteemmppoo,,  uunnaa  ccoolloonnnnaa,,  ccoonnddoottttaa  ddaall  ccoolloonnnneelllloo  AAsscceennzzoo  ddii  SS..  RRoossaalliiaa,,  mmaarrcciiaavvaa  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’iissoollaa  aallllaa  vvoollttaa  ddii  CCaattaanniiaa,,  oovvee  ggrraannddee  eerraa  llaa  vvoogglliiaa  ddii  bbaatttteerrssii..  
EErraannoo,,  ppeerròò,,  iinn  ttuuttttoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  44..778899  uuoommiinnii  ccoonn  nnoovvee  ppeezzzzii  dd’’aarrttiigglliieerriiaa  ee  115500  ccaavvaallllii  ccoonnttrroo  1144..000000  nnaappoolleettaannii,,  4400  ccaannnnoonnii  eedd  uunnaa  ssqquuaaddrraa  nnaavvaallee..  TTaallee  
ddiissppaarriittàà  ffuu  aaggggrraavvaattaa  ddaallllee  ppooccoo  aasssseennnnaattee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  MMiieerroollaawwsskkii  cchhee  ddiivviissee  llee  ffoorrzzee,,  ddiissttaaccccaannddoo  iill  66°°  bbaattttaagglliioonnee  aa  SSiirraaccuussaa  ee  ppaarrttee  ddeell  33°°  ttrraa  AAuugguussttaa  aa  
CCaattaanniiaa..    



 

IIll  22  aapprriillee,,  ii  rreeggii  pprreesseerroo  TTaaoorrmmiinnaa  dduuee  ggiioorrnnii  eennttrraarroonnoo  aa  GGiiaarrrree  eedd  AAcciirreeaallee,,  ddaa  ll  qquueell  lluuooggoo,,  iill  FFiillaannggiieerrii  iinnttiimmaavvaa  llaa  rreessaa  aa  CCaattaanniiaa,,  pprreeppaarraannddoossii  aadd  iinnvveessttiirrllaa  ddaallllaa  
vviiaa  ppeeddeemmoonnttaannaa  cchhee  ppaassssaavvaa  ppeerr  AAccii  SS..  AAnnttoonniioo,,  AAccii  CCaatteennaa,,  SS..  GGiioovvaannnnii  LLaa  PPuunnttaa  eedd  iill  ““BBoossccoo  EEttnneeoo””..  TTaallee  lliinneeaa  ddii  aavvvviicciinnaammeennttoo  --  llaasscciiaattaa,,  ccoollppeevvoollmmeennttee,,  
ssgguuaarrnniittaa  ddaall  MMiieerroollaawwsskkii  ––  ppeerrmmeetttteevvaa  aaii  BBoorrbboonniiccii  ddii  iimmppiieeggaarree,,  ddaa  ppoossiizziioonnee  ddoommiinnaannttee,,  ll’’oottttiimmaa  aarrttiigglliieerriiaa  aa  lloorroo  ddiissppoossiizziioonnee,,  ssoorrpprreennddeennddoo,,  ppeerraallttrroo,,  ii  ddiiffeennssoorrii  
cchhee  ssii  aatttteennddeevvaannoo  uunn  aattttaaccccoo  ddaall  mmaarree,,  ttaannttii  ddaa  ccoollllooccaarree  ddiivveerrssee  bbaatttteerriiee,,  ppoossttee  nneell  ffoorrttee  PPaalleerrmmoo,,  nneell  bbaassttiioonnee  ddii  SS..  AAggaattaa,,  ee  nneeii  ffoorrttii  ddii  SS..  SSaallvvaattoorree,,  ee  ddii  MMeessssiinnaa,,  
ppoossttii  ttrree  llee  ssccoogglliieerree  ddeellll’’AArrmmiissii  ee  llee  SScciiaarree  ddeell  PPrriinncciippee..    
IIll  66  aapprriillee,,  mmeennttrree  llaa  fflloottttaa  nneemmiiccaa  ccoommppiivvaa  uunn’’aazziioonnee  ddiivveerrssiivvaa  ddiinnaannzzii  CCaattaanniiaa,,  llee  ttrruuppppee  rreeggiiee  ooccccuuppaavvaannoo,,  ddaallllaa  ppaarrttee  ooppppoossttaa,,  AAccii  SS..  AAnnttoonniioo,,  MMiieerroollaawwsskkii  oorrddiinnòò  
aalllloorraa,,  aallllee  ssccaarrssee  ffoorrzzee  ddiissllooccaattee  aallllaa  BBaarrrriieerraa  ddeell  BBoossccoo  ddii  aaffffrroonnttaarree  ii  nnaappoolleettaannii..  VViiaa  vviiaa  ii  ssiicciilliiaannii  ddoovveetttteerroo,,  ppeerròò,,  rreettrroocceeddeerree  aabbbbaannddoonnaannddoo  TTrreemmeessttiieerrii,,  TTrraappppeettoo,,  
SS..  AAggaattaa  LLii  BBaattttiiaattii,,  BBaarrrriieerraa  ddeell  BBoossccoo..  II  rreeggii  ggiiuunnsseerroo,,  iinnffiinnee,,  aallllee  bbaarrrriiccaattee  ddeell  TToonnddoo  GGiiooeennii  ee  llee  ssbbaarraagglliiaarroonnoo..  AAllllaa  lloorroo  aavvaannzzaattaa  ssii  aapprriivvaa,,  qquuiinnddii,,  VViiaa  EEttnneeaa  ee  llee  

aallttrree  ssttrraaddee  cchhee  ––  eesssseennddoo  llaarrgghhee....ddrriittttee  ee  ttaagglliiaattee  aadd  aannggoolloo  rreettttoo  --  mmaall  ssii  pprreessttaavvaannoo  aallllaa  ddiiffeessaa,,  mmaannccaannddoo  ooppeerree  
ffoorrttiiffiiccaattee  ppeerrmmaanneennttii  ddaall  llaattoo  ddii  tteerrrraa..    
DDaapppprriimmaa,,  ii  nnaappoolleettaannii  ,,ppooccoo  ccoonnttrraassttaattii,,  ggiiuunnsseerroo  ssiinnoo  aallllaa  PPoorrttaa  ddii  AAccii  ddoovvee  iinnccoonnttrraarroonnoo,,  ll’’iimmpprreevviissttaa  eedd  
aaccccaanniittaa  rreessiisstteennzzaa  ddeeii  vvoolloonnttaarrii  cchhee,,  ttrraasscciinnaattii  ddeell  ccoommaannddaannttee  llaa  GGuuaarrddiiaa  nnaazziioonnaallee  AAggaattiinnoo  PPaatteerrnnòò  CCaasstteelllloo  ee  
ddeell  PPrriinncciippee  ddii  CCaammppooffrraannccoo,,  ppooii  ccaadduuttoo,,  llii  rriiccaacccciiaarroonnoo  oollttrree  PPiiaazzzzaa  BBoorrggoo..  AAnncchhee  ii  bbaattttaagglliioonnii  ssvviizzzzeerrii  ddeell  33°°  
RReeggggiimmeennttoo,,  rriisseerrvvaa  iimmppiieeggaattaa  ddaall  FFiillaannggeerrii  ddoovveetttteerroo  cceeddeerree  iill  tteerrrreennoo  cchhee  aavveevvaannoo  rriiccoonnqquuiissttaattoo  rriittiirraannddoossii,,  
pprriimmaa  aallllaa  PPoorrttaa  dd’’AAccii,,  ppooii  iinnccaallzzaattii  ddaallllee  ttrruuppppee  ddeell  CCoolloonnnneelllloo  DD’’AAnnttoonnii,,  ssiinnoo  aall  ““rriinnaazzzzoo””  ((oovvee  ssoorrggee  ll’’aattttuuaallee  
vviiaa  UUmmbbeerrttoo))..  LLoo  ssttuuddiioossoo  VViinncceennzzoo  FFiinnoocccchhiiaarroo  --  nneellllaa  ccoommppeetteennttee  eedd  aappppaassssiioonnaattaa  nnaarrrraazziioonnee  ddeellllaa  bbaattttaagglliiaa  
ffaattttaa  nneellll’’ooppeerraa::  ““LLaa  RRiivvoolluuzziioonnee  SSiicciilliiaannaa  ddeell  11884488--11884499  ee  llaa  SSppeeddiizziioonnee  ddeell  GGeenneerraall  FFiillaannggiieerrii  --  ssccrriissssee::  ““ddeennssii  
ccoommee  llaa  ggrraannddiinnee  ccaaddeevvaannoo  ii  pprrooiieettttiillii  nneemmiiccii  nneellllee  ffiillee  nnaappoolleettaannee  ttaannttoo  ppiiùù  ssttrraaggee  ffaacceevvaannoo  iinn  qquuaannttoo  cchhee  llaa  
ffaanntteerriiaa  ssii  aavvaannzzaavvaa  iinn  mmaassssaa  iinn  ccoolloonnnnaa  ddii  pplloottoonnii””,,  NNoonn  ppootteennddoo  ssoosstteenneerree  iill  vveeeemmeennttee  aassssaallttoo,,  ggllii  ssvviizzzzeerrii  
ddoovveetttteerroo  rriippiieeggaarree  aallll’’iimmbbooccccoo  ddii  vviiaa  EEttnneeaa..  AAllllee  llee  66,,3300  ddooppoo  99  oorree  ddii  ssttrreennuuoo  ccoommbbaattttiimmeennttoo,,  ggllii  iinnssoorrttii  
aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  ootttteenneerree  ll’’iinnssppeerraattaa  vviittttoorriiaa  ccoonn  uunn  uullttiimmoo  ee  ddeecciissoo  aattttaaccccoo,,  ccuuii  ii  bboorrbboonniiccii  nneellll’’oossccuurriittàà,,  nnoonn  
aavvrreebbbbeerroo  ppoottuuttoo  rreessiisstteerree,,  nnoonn  aavveennddoo  vviiee  ddii  rriittiirraattaa  eedd  ttrroovvaannddoossii  lloonnttaannii  ddaallllaa  pprrootteezziioonnee  ddeellllaa  fflloottttaa..    IInn  qquueell  
mmoommeennttoo  ccrruucciiaallee,,  ggiiuunnssee  aa  MMaassccaalluucciiaa  llaa  ttaannttoo  aatttteessaa  ccoolloonnnnaa  ddeell  CCoolloonnnneelllloo  AAsscceennssoo,,  ffoorrttee  ddii  qquuaattttrroommiillaa  
uuoommiinnii..  cchhee,,  ppeerròò,,  ssccoorrggeennddoo  ggllii  iinncceennddii  ssuu  CCaattaanniiaa  nnoonn  pprroosseegguuii  oollttrree,,  rreeppuuttaannddoo  iinnuuttiillee  ffaarrssii  mmaassssaaccrraarree  iinn  uunnaa  
bbaattttaagglliiaa  ggiiàà  ppeerrdduuttaa;;  ssee  aavveessssee  pprroosseegguuiittoo  llaa  mmaarrcciiaa,,  aavvrreebbbbee  iinnccoonnttrraattoo  uunn  ssoolloo  bbaattttaagglliioonnee  nneemmiiccoo  aall  TToonnddoo  
GGiiooeennii,,  bbaattttuuttoo  iill  qquuaallee,,  aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  ssoorrpprreennddeerree  aallllee  ssppaallllee  llee  rriimmaanneennttii  ttrruuppppee  bboorrbboonniicchhee  cchhee  aavvaannzzaavvaannoo  
lleennttaammeennttee  ppeerr  VViiaa  EEttnneeaa,,  ccoossppaarrssaa  ddii  ccaaddaavveerrii  ee  ssiinniissttrraammeennttee  iilllluummiinnaattaa  ddaaii  rroogghhii,,  bbllooccccaannddoollee  ttrraa  dduuee  ffuuoocchhii..  

LL’’aarrmmaattaa  ddii  SSaattrriiaannoo,,  ccoommee  aammmmiissee  iill  mmaaggggiioorree  ssvviizzzzeerroo  
VVoonn  SSttüülllleerr,,  ““aavvrreebbbbee  ttrroovvaattoo  llaa  ssuuaa  ttoommbbaa  aa  CCaattaanniiaa””....      
IIll  mmaannccaattoo  iinntteerrvveennttoo  ddeeii  rriinnffoorrzzii  ee  ll’’iinnddeecciissiioonnee  ddii  
MMiieerroollaawwsskkii  ffuurroonnoo  ffaattaallii::  ll’’eessppeerrttoo  FFiillaannggiieerrii,,  ddiirraammòò  uunn  
tteemmppeessttiivvoo  oorrddiinnee  aall  ccoolloonnnneelllloo  MMuurraalltt  ““uunn  rreeggiimmeenntt  

SSuuiissssee,,  aauu  ppaass  ddee  cchhaarrggee,,  aavveecc  llaa  bbaatttteerriiee  dduu  ccaappiittaaiinn  PPoolliizzzzii,,  mmaaiiss  vviittee””  ((uunn  rreeggggiimmeennttoo  SSvviizzzzeerroo  aa  ppaassssoo  ddii  
ccaarriiccaa,,  ccoonn  llaa  bbaatttteerriiaa  ddeell  ccaappiittaannoo  PPoolliizzzzii,,  pprreessttoo  !!))  AAllllee  oorree  1199,,  cciirrccaa,,  ttaallii  ffoorrzzee  ffrreesscchhee  --  ssppiieeggaannddoossii  iinn  
ffoorrmmaazziioonnee  ppiiùù  aaddaattttaa  aall  tteerrrreennoo,,  iinnffiillttrraannddoossii  nneellllee  vviiee  llaatteerraallii  eedd  uuttiilliizzzzaannddoo  uunn  mmiigglliioorr  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonn  
ll’’aarrttiigglliieerriiaa  --  aavvaannzzaavvaannoo  mmeettrroo  ppeerr  mmeettrroo  lluunnggoo  llaa  ttaannttoo  ccoonntteessaa  VViiaa  EEttnneeaa  sseeppppuurr  ffaallcciiddiiaattii  ddaaggllii  iinnssoorrttii,,  
ttrriinncceerraattii  nneell  ggiiaarrddiinnoo  ddeell  BBaarroonnee  MMaaiioorraannaa,,  nneell  ccoonnvveennttoo  ddeeii  CCaappppuucccciinnii  ee  nneellllaa  cchhiieessaa  ddeellllaa  CCaarrccaarreellllee  aallllaa  
PPoorrttaa  ddii  AAccii..    DDooppoo  uunn’’oorraa  ddii  lloottttaa  aassppeerrrriimmaa,,  llee  ffoorrzzee  bboorrbboonniicchhee  --  ssoovveerrcchhiiaannddoo  ii  ssiicciilliiaannii  oorrmmaaii  ssttrreemmaattii  ee  
pprriivvii  ddii  mmuunniizziioonnii  --  ccoonnqquuiissttaarroonnoo  ll’’uullttiimmaa  bbaarrrriiccaattaa  ddiinnaannzzii  PPiiaazzzzaa  DDuuoommoo..  QQuuii  aavvvveennnnee  ll’’eeppiillooggoo::  uunn  
ggrruuppppeettttoo  ddii  iirrrriidduucciibbiillii  --  aappppaarrtteenneennttii  aall  55°°  bbaattttaagglliioonnee  ee  ttrraavveessttiittii  ccoonn    uunniiffoorrmmii  bboorrbboonniicchhee  --  aattttaaccccòò  ggllii  
ssvviizzzzeerrii  aallll’’aarrmmaa  bbiiaannccaa  ddeecciimmaannddoollii  pprriimmaa  ddii  eesssseerree  uucccciissii  oo  ccoossttrreettttii  aallllaa  ffuuggaa..  IIll  ppooeettaa  AAnnttoonniinnoo  AAbbaattee  
ttrriibbuuttòò,,  nneell  11887777,,  uunn  lliirriiccoo  oommaaggggiioo  aaii  ssuuppeerrssttiittii  rriiccoorrddaannddoonnee  llee  ggeessttaa  nneell  ssuuoo  ““  IIll  BBaattttaagglliioonnee  ddeeii  CCoorrssii  aall  
VVeenneerrddìì  SSaannttoo  ddeell  11884499””..  
OOtttteennuuttaa  llaa  ssaanngguuiinnoossaa  vviittttoorriiaa,,  ii  mmeerrcceennaarrii  ccoommmmiisseerroo  ooggnnii  eecccceessssoo::  cchhiieessee  ee  ccoonnvveennttii  ffuurroonnoo  ddeepprreeddaattii  eedd  
iinncceennddiiaattii,,  sstteessssaa  ssoorrttee  ttooccccoo  aallll’’AArrcchhiivviioo  NNoottaarriillee,,  aall  MMuunniicciippiioo  eedd  aallllaa  CCaanncceelllleerriiaa  ddeellllaa  GGrraann  CCoorrttee  CCiivviillee  
nneell  PPaallaazzzzoo  TTeezzzzaannoo,,  nneemmmmeennoo  iill  MMuusseeoo  BBiissccaarrii  ssffuuggggii  aall  ssaacccchheeggggiioo..  LLoo  sscceemmppiioo  ddeell  PPaallaazzzzoo  UUnniivveerrssiittaarriioo,,  
iinn  pprroocciinnttoo  aanncchh’’eessssoo  ddii  bbrruucciiaarree  ccoonn  llaa  ssuuaa  rriicccchhiissssiimmaa  bbiibblliiootteeccaa,,  ffuu  iimmppeeddiittoo  ddaa  AAnnddrreeaannaa  SSaarrddoo,,  nniippoottee  ddeell  BBiibblliiootteeccaarriioo  GGeenneerraallee,,  cchhee,,  ffaacceennddoossii  llaarrggoo  iinn  mmeezzzzoo  
aallllaa  ddeevvaassttaazziioonnee  ddeellllaa  bbaattttaagglliiaa,,  iimmpplloorròò  ccoorraaggggiioossaammeennttee  iill  ggeenneerraallee  bboorrbboonniiccoo  NNuunnzziiaannttee,,  ddii  rriissppaarrmmiiaarree  ll’’eeddiiffiicciioo  ““oorrnnaammeennttoo  ee  sspplleennddoorree  ddii  CCaattaanniiaa””,,  ii  ddaannnnii  
rreeccaattii  aaii  vvoolluummii  ccuussttooddiittii  ffuurroonnoo  ccoommuunnqquuee  iinnggeennttii  ggiiaacccchhèè  ii  ssoollddaattii  bboorrbboonniiccii  ssee  nnee  eerraannoo  sseerrvviittii  ppeerr  eerriiggeerree  bbaarrrriiccaattee..  IIll  ttrriissttee  bbiillaanncciioo  ddeellllee  ddeevvaassttaazziioonnee  èè,,  iinn  ppaarrttee,,  
ttrraammaannddaattoo  ddaall  nnoottaammeennttoo  ccoommpprreennddeennttee  llee  ccaassee  eedd  ii  rriioonnii  cciittttaaddiinnii  ddaattii  aallllee  ffiiaammmmee  rreeddaattttoo  ddaa  uunn  tteessttiimmoonnee  ddeeggllii  eevveennttii,,  ll’’aavvvvooccaattoo  CCrriissttaaddoorroo  ee  ppuubbbblliiccaattoo  ddaa  
CCaarrmmeelliinnaa  NNaasseellllii  nneell  ssuuoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ““LL’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  CCaattaanniiaa  eedd  iill  ssaaccccoo  ddeellll’’AApprriillee  11994499””,,    ppuubbbblliiccaattoo  nneell  11993311  ssuullllaa  rriivviissttaa  AArrcchhiivviioo  SSttoorriiccoo  ppeerr  llaa  SSiicciilliiaa  
OOrriieennttaallee..  IIll  mmaarrttiirriioo  ddeellllaa  cciittttàà  eebbbbee  uunn  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ppoossttuummoo,,  aalllloorrcchhèè,,  ccoonn  RReeggiioo  DDeeccrreettoo  nn°°  118877  ddeell  2222  mmaaggggiioo  11889988  RRee  UUmmbbeerrttoo  II,,  iinnssiiggnnii  CCaattaanniiaa  ddeellllaa  
mmeeddaagglliiaa  dd’’oorroo  aall  VVaalloorr  MMiilliittaarree  ““ppeerr  ccoommmmeemmoorraarree  llaa  aazziioonnii  eerrooiicchhee  ccoommppiiuuttee  ddaallllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ccaattaanneessee  nneeii  gglloorriioossii  ffaattttii  ddeell  11884488””..  
      

Il  tricolore  siciliano  inalberato  durante  la 
rivoluzione del 1848‐1849. 

Pezzo da  campagna borbonico  con  i  suoi  serventi. 
L’artiglieria fu decisiva  nello stroncare la resistenza 
degli insorti catanesi il VI aprile 1849.  



  LLaa  RRiivvoolluuzziioonnee  ddeell  11886600    
NNeell  11885599,,  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  cclleemmeennzzaa  aaddoottttaattii  ddaa  FFrraanncceessccoo  IIII,,  uullttiimmoo  RRee  ddeellllee  DDuuee  SSiicciilliiee,,  ppeerr  llaa  ssuuaa  iinnccoorroonnaazziioonnee  nnoonn  ppootteerroonnoo  eessttiinngguueerree  iill  sseennttiimmeennttoo  
aannttiibboorrbboonniiccoo  nnuuttrriittoo  ddeellllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ccaattaanneessii,,  mmeemmoorrii  ddii  qquuaannttoo  aaccccaadduuttoo  nneell  11883377  ee  nneell  11884499..  PPeerr  ll’’ooccccaassiioonnee  cciirrccoollòò,,  aannzzii,,  qquueessttaa  ssttrrooffeettttaa  mmootttteeggggiiaattoorriiaa::  
““CCiicccciiuu  nnaasscciiuu,,  ssoo  mmaattrrii  mmoorriiuu!!  ,,  CCiicccciiuu  ssii  mmaarriittaauu  ssoo  ppaattrrii  ccrriippaauu,,  OOrraa  èè  RRee,,  vviirriittii  cccchhii  ccccèè””  ..  IIll  pprrooff  FFrraanncceessccoo  DDee  FFeelliiccee,,  nneeii  ssuuooii  rriiccoorrddii  aauuttoobbiiooggrraaffiiccii  rraaccccoonnttaa::  
””……  llaa  ggiioovveennttùù  ccaattaanneessee,,  ccoommee  qquueellllaa  ddeellllee  aallttrree  cciittttàà  ssiicciilliiaannee,,  vveenniivvaa  qquuaassii  ddiissppeerrssaa,,  ppaarrttee  eemmiiggrraannddoo,,  ppaarrttee  ccoonnffiinnaattaa    ……  II  ppoocchhiissssiimmii  rriimmaassttii  iinn  cciittttàà  nnoonn  eerraannoo  
aaffffaattttoo  ssiiccuurrii  ……nneessssuunnaa  nnoottttee  ddoorrmmiimmmmoo  ssoonnnnii  ttrraannqquuiillllii,,  sseennzzaa  cchhee  uunn  rruummoorree  qquuaalluunnqquuee  ddaall  ddii  ffuuoorrii,,  iill  ppaassssoo  mmiissuurraattoo  ddii  uunnaa  ppaattttuugglliiaa  nnoonn  ccii  aavveessssee  ffaattttoo  ssoossppeettttaarree  
uunn  aarrrreessttoo……””    LLee  ddeecciissiivvee  vviicceennddee,,  mmaattuurraatteessii  nneell  ccoonnttiinneennttee,,  ddii  ccuuii  ssii  aavveevvaa  nnoottiizziiaa  ggrraazziiee  aaii  ggiioorrnnaallii  ppiieemmoonntteessii,,  iinnttrrooddoottttii  iinnssiieemmee  aallllee  ooppeerree  ddii  GGiioobbeerrttii,,  MMiinngghheettttii,,  
PPeerruuzzzzii,,  ee  LLaa  FFaarriinnaa,,  rriinnffooccoollaarroonnoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ll’’aanniimmoo  rriivvoolluuzziioonnaarriioo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ggiiàà  iinn  aaggiittaazziioonnee..  AA  ccrreeaaeeee  ccoonnsseennssoo  aall  ggoovveerrnnoo  nnoonn  vvaallssee,,  nneeppppuurree,,  llaa  
ccoonncceessssiioonnee  ddii  nnuummeerroossii  bbeenneeffiiccii  ccoommee  ll’’  iissttiittuuzziioonnee  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  CCoommmmeerrcciioo,,  ll’’iimmbbrriigglliiaammeennttoo  ddeell  SSiimmeettoo,,  iill  rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddeeii  mmoollii  ddeell  ppoorrttoo,,  ll’’iissttiittuuzziioonnee  
ddeellll’’AArrcciivveessccoovvaaddoo..    
IIll  3300  mmaarrzzoo  11886600,,  dduurraannttee  llaa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ddeellll’’EErrnnaannii  aall  tteeaattrroo  CCoommuunnaallee,,  ppiioovvvveerroo  iinn  ppllaatteeaa  nnaassttrriinnii  ttrriiccoolloorree  aall  ggrriiddoo  ddii  VViivvaa  
VVeerrddii  ((aaccrroonniimmoo  ddii  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee  RRee  DD’’IIttaalliiaa))..  AAnncchhee,,  iill  ccoommaannddaannttee  mmiilliittaarree  ddeellllaa  cciittttàà,,  ggeenneerraallee  TToommmmaassoo  CCllaarryy  eerraa  
ccoonnssaappeevvoollee  ddeellll’’oossttiilliittàà  ddiiffffuussaa,,  iinn  uunn  rraappppoorrttoo  aall  ssuuoo  ssuuppeerriioorree  LLuuooggootteenneennttee  GGeenneerraallee  PPrriinncciippee  ddii  CCaasstteellcciiccaallaa,,  ssccrriissssee::  ””ggllii  
iimmppiieeggaattii  ssiicciilliiaannii  hhaannnnoo  iinnssiittoo  iinnddiissttiinnttaammeennttee  iill  sseennttiimmeennttoo  ssiicciilliiaannoo,,  cciiooèè  vvoolleerr  eesssseerree  iinnddiippeennddeennttii  ddaa  NNaappoollii……””..mmeennttrree,,  ii  
ppooppoollaannii  --  iinn  ffeerrmmeennttoo  ppeerr  ii  mmoottii  ppaalleerrmmiittaannii  ddeellllaa  GGaanncciiaa,,  ssccooppppiiaattii  iill  44  AApprriillee  ee  ppooii  ffaalllliittii  --  ccaannttaavvaannoo::  ““aallll’’eerrttaa  ttuuttttii  ppppii  lluu  
qquuaattttrruu  aapprriillii..  SSaanngguu  ppppii  ssaanngguu  nnnnii  ll’’aavveemmuu  aa  ffaarrii!!  SSttaa  sseettttaa  iimmppiiaa  ll’’aavveemmuu  aa  ffiinniirree  LLaa  SSiicciilliiaa  ll’’aavveemmuu  aa  lliibbbbiirraarrii””..  
OOrrmmaaii  ggllii  aavvvveenniimmeennttii  iinnccaallzzaavvaannoo,,  iill  1100  MMaaggggiioo  ii  vvaappoorrii  PPiieemmoonnttee  ee  LLoommbbaarrddoo  ssbbaarrccaavvaannoo  uunn  mmiigglliiaaiioo  ddii  vvoolloonnttaarrii  aa  MMaarrssaallaa  
sseennzzaa  cchhee  llee  nnaavvii  bboorrbboonniicchhee  lloo  iimmppeeddiisssseerroo  eeffffiiccaacceemmeennttee,,  aanncchhee  ppeerr  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllee  nnaavvii  iinngglleessii  AArrgguuss  eedd  IInnttrreeppiidd    DDaa  MMaarrssaallaa,,  
GGaarriibbaallddii  cchhiiaammòò  ii  SSiicciilliiaannii  aallll’’iinnssuurrrreezziioonnee  ccoonn  uunn  cceelleebbrree  pprrooccllaammaa::  ““AAllll’’aarrmmii  dduunnqquuee!!  CChhii  nnoonn  iimmppuuggnnaa  uunn’’aarrmmaa  èè  uunn  ccooddaarrddoo  
oo  uunn  ttrraaddiittoorree  ddeellllaa  ppaattrriiaa  ……  uunn’’aarrmmaa  qquuaalluunnqquuee  ccii  bbaassttaa..  ....    LLaa  SSiicciilliiaa  iinnsseeggnneerràà  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ccoommee  ssii  lliibbeerraa  uunn  ppaaeessee  ddaaggllii  
oopppprreessssoorrii,,ccoonn  llaa  ppootteennttee  vvoolloonnttàà  ddii  uunn  ppooppoolloo  uunniittoo””..    IIll  ggiioorrnnoo  ddooppoo  lloo  ssbbaarrccoo  ssii  uunniirroonnoo  aaii  MMiillllee  llee  ssqquuaaddrree  ccaappeeggggiiaattee  ddaaii  
ffrraatteellllii  SSaannttaannnnaa  ddaa  AAllccaammoo  ee  qquueellllaa  ddii  MMoonnttee  ssaann  GGiiuulliiaannoo,,  iill  ccoonnttiinnggeennttee  ssii  mmiissee  iinn  mmaarrcciiaa,,  qquuiinnddii    aallllaa  vvoollttaa  ddii  PPaalleerrmmoo..    
UUnnaa  ffrreeggaattaa  ssaarrddaa,,  aannnnuunncciiòò  aa  CCaattaanniiaa  ll’’aarrrriivvoo  ddii  GGaarriibbaallddii  ttoossttoo  ssii  vveerriiffiiccaarroonnoo  llee  pprriimmee  ddiimmoossttrraazziioonnii,,  oovvee  pprrooffiittttaannddoo  ddeell  ffuuggggii--

ffuuggggii  ggeenneerraallee,,  pprroovvooccaattoo  ddaall  ffaallssoo  aallllaarrmmee  ppeerr  uunn  ccaavvaalllloo  iimmbbiizzzzaarrrriittoo,,  ssii  ttrroovvaavvaa  mmooddoo  
ddii  ddiissttrriibbuuiirree  ii  mmaanniiffeessttii  iinnnneeggggiiaannttii  aalllloo  ssbbaarrccoo  ddii  GGaarriibbaallddii  ppuubbbblliiccaattii  ddaall  ccoommiittaattoo  
rriivvoolluuzziioonnaarriioo  LLaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeelllloo  ssbbaarrccoo,,  ffaattttaa  ddaa  uunnaa  nnaavvee  iinngglleessee,,  aavveevvaa,,  iinnffaattttii,,  
vvaanniiffiiccaattoo  ii  tteennttaattiivvii  --  ooppeerraattoo  ddaallll’’ll’’IInntteennddeennttee  ddii  CCaattaanniiaa  PPiieettrroo  SSeettttiimmoo  pprriinncciippee  ddii  
FFiittaalliiaa,,  nniippoottee  ddeell  ppiiùù  ffaammoossoo  RRuuggggeerroo  ––  ddii  ssmmeennttiirrlloo..  LLaa  nnoottiizziiaa  ddeellllaa  vviittttoorriiaa  ggaarriibbaallddiinnaa  
aa  CCaallaattaaffiimmii,,  aavvuuttaassii  iill  1177  mmaaggggiioo,,  pprroovvooccòò  ttuummuullttii  aa  MMiisstteerrbbiiaannccoo,,  MMoottttaa,,  PPaatteerrnnòò,,  
BBeellppaassssoo,,  AAddrraannoo,,  MMiinneeoo,,  RReeggaallbbuuttoo,,  LLeeoonnffoorrttee,,  AAggiirraa,,  GGllii  aarrmmaattii,,  ccoonncceennttrraattiissii  iinn  
MMaassccaalluucciiaa  iill  2244  mmaaggggiioo,,  eerraannoo  ccoommaannddaattii  ddaall  ccoolloonnnneelllloo  GGiiuusseeppppee  PPoouulleett,,  ddiisseerrttoorree  
ddeellll’’eesseerrcciittoo  rreeggiioo  ee  mmiinniissttrroo  ddeellllaa  GGuueerrrraa  nneell  ggoovveerrnnoo  PPrroovvvviissoorriioo  SSiicciilliiaannoo  nneell  11884499,,  
mmeennttrree  nneell  ccuuoorree  ddii  CCaattaanniiaa  vveenniivvaa  aallzzaattaa  uunnaa  bbaarrrriiccaattaa  ddaavvaannttii  aallllaa  ccaassaa  ddeellll’’IInntteennddeennttee..  
NNoonn  iill  ccoorraaggggiioo  ddiiffeettttaavvaa,,  iinnffaattttii,,  aaggllii  iinnssoorrttii,,  mmaa  llee  aarrmmii,,  rriiddoottttee  aa  ppoocchhii  ffuucciillii  aa  ppiieettrraa  
ffooccaaiiaa  ee  dduuee  ccaannnnoonncciinnii..    
AAii  dduuee  eemmiissssaarrii  ddii  PPoouulleett::  AAnnttoonniioo  CCaauudduulllloo  ee  AAggoossttiinnoo  DDii  SStteeffaannoo,,  GGaarriibbaallddii  iinn  
ppeerrssoonnaa,,  aaccccaammppaattoo  iill  2266  mmaaggggiioo  ssuullllee  ccoolllliinnee  ddii  MMaarriinneeoo,,  oorrddiinnòò::  ””ssii  ffaacccciiaa  uunnaa  ffoorrttee  
ddiimmoossttrraazziioonnee,,  aanncchhee  ssee  ssiiaa  uunn  ffaattttoo  dd’’aarrmmii  ee  qquuaalluunnqquuee  ssiiaa  ll’’eessiittoo  pprreevveeddiibbiillee..  IIoo  mmaarrcciioo  ssoopprraa  PPaalleerrmmoo  ……””..  LLaa  pprroovvaa  ddii  
ffoorrzzaa  aavvvveennnnee  iill  3311  mmaaggggiioo  11886600,,  qquuaannddoo  550000  uuoommiinnii  ppeenneettrraarroonnoo  iinn  cciittttàà  ssiinnoo  aallllaa  ppoorrttaa  ddii  AAccii....IIll  CCllaarryy  aavveevvaa  ddiissppoossttoo  ii  ssuuooii  
22000000  eeffffeettttiivvii  ddiieettrroo  bbaarrrriiccaattee  ppoossttee  ffrraa  llee  ppiiaazzzzee  SS..  FFrraanncceessccoo  ee  SS..  PPllaacciiddoo,,  aa  ppoorrttaa  FFeerrddiinnaannddaa,,  pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  ee  llaa  PPiiaazzzzaa  
ddeell  MMuunniicciippiioo..  LL’’aarrttiigglliieerriiaa  ee  llaa  ccaavvaalllleerriiaa  ffuurroonnoo  ddiissllooccaattee  aa  ppiiaazzzzaa  DDuuoommoo,,  oovvee  CCllaarryy  ccoossttiittuuìì  iill  ssuuoo  qquuaarrttiieerree  ggeenneerraallee..  
QQuueessttii  ddiieeddee,,  iinnoollttrree,,  ddiissppoossiizziioonnee  aaii  mmoorrttaaii  --  cchhee  eerraannoo  ppoossttaattii  ssuuii  ttoorrrriioonnii  ddeell  CCaasstteelllloo  UUrrssiinnoo  --  ddii  bboommbbaarrddaarree  llaa  cciittttàà,,  
aaffffiiaannccaannddoo  uunnaa  nnaavvee  ddaa  gguueerrrraa  iinn  rraaddaa..  NNoonnoossttaannttee  llaa  eennoorrmmee  ddiissppaarriittàà  ddii  ffoorrzzee  eedd  aarrmmaammeennttii  ii  ppaattrriioottii  iimmppeeggnnaarroonnoo  llee  
ttrruuppppee  nneemmiicchhee  ppeerr  ll’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa,,  ttrraa  llee  lloorroo  ffiillee    cc’’eerraa  aanncchhee  uunnaa  ppooppoollaannaa  ddii  nnoommee  GGiiuusseeppppiinnaa  BBoollooggnnaannii,,  nnaattaa  aa  

BBaarrcceelllloonnaa  PPoozzzzoo  ddii  GGoottttoo  nneell  11884411  ee  ppaassssaattaa  aallllaa  ssttoorriiaa,,  ggrraazziiee  aaii  ssuuooii  aattttii  ddii  eerrooiissmmoo,,  ccoonn  ll’’eeppiitteettoo  ddii  ““PPeeppppaa  aa  
ccaannnnuunneerraa””..  DDaapppprriimmaa,,  eellllaa  eesspplloossee  uunn  pprreecciissoo  ccoollppoo  ddii  uunn  ccaannnnoonnee  ccoollllooccaattoo  nneellll’’aattrriioo  ddii  ppaallaazzzzoo  TToorrnnaabbeennee  aa  PPiiaazzzzaa  
OOggnniinneellllaa,,  ccoonnttrroo  llee  bbaarrrriiccaattee  ddeeii  bboorrbboonniiccii  cchhee,,  ddiissoorriieennttaattii,,  aabbbbaannddoonnaarroonnoo  llaa  ppoossiizziioonnee  eedd  uunn  ppeezzzzoo  dd’’aarrttiigglliieerriiaa,,  
pprroonnttaammeennttee  ccaattttuurraattoo  ddaallll’’iinnttrreeppiiddaa  ppooppoollaannaa,,  ttiirraannddoolloo  aa  ssee  ccoonn  uunn  ccaappppiioo    PPooccoo  ddooppoo  --  mmeennttrree  ttrraassppoorrttaavvaa  iill  ccaannnnoonnee  
ccoonnqquuiissttaattoo  ppeerr  aappppoossttaarrlloo  ssuull  tteerrrraazzzzoo  ddii  PPaallaazzzzoo  BBiissccaarrii,,  ee    ttiirraarree    ccoonnttrroo  llaa  nnaavvee  ddaa  gguueerrrraa  --  PPeeppppaa,,  ffuu  ccoollttaa  ddaa  uunnaa  ssqquuaaddrraa  
ddii  ccaavvaalllleeggggeerrii  cchhee  iinntteennddeevvaannoo  ccaarriiccaarree  ggllii  iinnssoorrttii  lluunnggoo  llaa  vviiaa  DDeell  CCoorrssoo  ((ooggggii  VViittttoorriioo..EEmmaannuueellee))..  CCoossttoorroo,,  vveeddeennddoo  llaa  

bbooccccaa  ddaa  ffuuooccoo,,  ssii  mmiisseerroo  aall  rriippaarroo  mmeennttrree  llaa  ggiioovvaannee,,  ssppaarrssaa  ddeellllaa  ppoollvveerree  ssuullllaa  vvoollaattaa,,  aatttteessee  aa  ppiièè  ffeerrmmoo  llaa  ccaarriiccaa  eedd  iinncceennddiioo  llaa  ppoollvveerree..  II  ccaavvaalliieerrii,,  ccrreeddeennddoo  cchhee  iill  
ccoollppoo  aavveessssee  ffaattttoo  cciilleeccccaa,,  ssii  ssllaanncciiaarroonnoo  aall  ggaallooppppoo;;  llaa  ddoonnnnaa  ffeeccee,,  qquueessttaa  vvoollttaa,,  rreeaallmmeennttee  ffuuooccoo  ffaallcciiaannddoo  ggllii  aattttaaccccaannttii..  
TTaallee  ssaaggaacciiaa  ee  sspprreezzzzoo  ddeell  ppeerriiccoolloo,,  ffrruuttttaarroonnoo,,  iinn  sseegguuiittoo,,  aallllaa  ddoonnnnaa,,  cchhee  mmoorriirràà  sseessssaanntteennnnee  aa  MMeessssiinnaa  nneell  11990000,,  llaa  mmeeddaagglliiaa  dd’’aarrggeennttoo  aall  vvaalloorr  mmiilliittaarree  eedd  uunnaa  
ggrraattiiffiiccaa  ddii  226611  dduuccaattii..  LLee  ssuuee  iimmpprreessee  iissppiirraarroonnoo  aall  ppiittttoorree  ZZaaffffeerraanneessee  GGiiuusseeppppee  SScciiuuttii  uunn  cceelleebbrree  ddiippiinnttoo  cchhee,,  ccoollllooccaattoo  ttrraa  ii  cciimmeellii  aappppaarrtteenneennttii  aall  mmuusseeoo  cciittttaaddiinnoo  
ddeell  RRiissoorrggiimmeennttoo,,  aannddòò  ppeerrdduuttoo  nneellll’’iinncceennddiioo  ddeell  MMuunniicciippiioo,,  aavvvveennuuttoo  iill  1144  DDiicceemmbbrree  11994444....      

  ““PPeeppppaa   aa   ccaannnnuunneerraa”” aapprree iill ffuuooccoo  
ccoonnttrroo   ii   BBoorrbboonniiccii   ccoonn   llaa   bbooccccaa   ddaa  
ffuuooccoo  ccaattttuurraattaa..  

LLaappiiddee,, aaffffiissssaa aa   SSaalleemmii,,  
rreeccaannttee   iill   tteessttoo   ddeell   DDeeccrreettoo  
ccoonn   ccuuii   GGaarriibbaallddii   ddiicchhiiaarròò   llaa  
ddiittttaattuurraa,, iill 1144 mmaaggggiioo 11886600..



 

GGrraazziiee  aall  vvaalloorree  ddiimmoossttrraattoo,,  llaa  bbaattttaagglliiaa  sseemmbbrraavvaa  vvoollggeerree  iinn  ffaavvoorree  ddeeggllii  iinnssoorrttii  eedd  iill  PPoouulleett,,  aavvaannzzaannddoo  aall  cceennttrroo  ddii  ppiiaazzzzaa  DDuuoommoo  ggrriiddòò  aaii  BBoorrbboonniiccii  ””aarrrreennddeetteevvii  !!  
ssiiaammoo  ffrraatteellllii””  mmaa  ddaa  uunnaa  ffiinneessttrraa  ddeell  ppaallaazzzzoo  uunniivveerrssiittaarriioo  ppaarrttìì  uunn  ccoollppoo  cchhee  lloo  ffeerrìì  aallllaa  ccoosscciiaa  ddeessttrraa  sseeggnnaannddoo  llaa  rriivviinncciittaa  ddeellllee  ttrruuppppee  ddii  CCllaarryy  iinn  uunnaa  bbaattttaagglliiaa  
mmaanniiffeessttaammeennttee  iimmppaarrii  cchhee  ppuurr  eerraa  ccoossttaattaa  lloorroo  118800  mmoorrttii..  PPoouulleett  ddiieeddee,,  iinnffaattttii,,  oorrddiinnee  aallllee  ssuuee  ttrruuppppee  ddii  rriippiieeggaarree  aa  MMaassccaalluucciiaa..  LLaa  mmeemmoorriiaa  ddii  qquueessttaa  eerrooiiccaa  ggiioorrnnaattaa  
èè  ssccoollppiittaa  eennttrroo  uunnaa  llaappiiddee  ccoollllooccaattaa,,  nneell  pprroossppeettttoo  nnoorrdd  ddeell  ppaallaazzzzoo  ddeeggllii  EElleeffaannttii::      LL’’eeffffiimmeerraa  vviittttoorriiaa  ddeell  3311  MMaaggggiioo,,  ppeerr  ccuuii  ii  BBoorrbboonniiccii  aavveevvaannoo  ppeerrssiinnoo  ccoonniiaattoo  uunnaa  
mmeeddaagglliiaa  ccoommmmeemmoorraattiivvaa,,  nnoonn  ddeettttee  lloorroo  aallccuunn  vvaannttaaggggiioo  IIll  33  ggiiuuggnnoo,,  iinnffaattttii,,  CCllaarryy,,  cchhee  nneell  ffrraatttteemmppoo,,  aavveevvaa  bbaannddiittoo  lloo  ssttaattoo  dd’’aasssseeddiioo,,  ddoovveettttee  llaasscciiaarree  CCaattaanniiaa  ccoonn  llee  
ssuuee  ttrruuppppee  aallllaa  vvoollttaa  ddii  MMeessssiinnaa  rriicceevveennddoonnee  ll’’oorrddiinnee,,  aappppaarreenntteemmeennttee  iinnssppiieeggaabbiillee,,  ddaallllaa  ccoorrttee  ddii  NNaappoollii  cchhee,,  ddaannddoo  pprroovvaa  ddii  iinneettttiittuuddiinnee  mmiilliittaarree,,  pprreeffeerriivvaa  
aabbbbaannddoonnaarree  llaa  SSiicciilliiaa  ppuurr  ddii  iimmppeeddiirree  lloo  ssbbaarrccoo  ddii  GGaarriibbaallddii  nneell  ccoonnttiinneennttee..    
IIll  44  ggiiuuggnnoo  aa  CCaattaanniiaa  ss’’iinnaallbbeerraavvaa  iill  ttrriiccoolloorree  ee,,  mmeennttrree  llaa  GGuuaarrddiiaa  NNaazziioonnaallee  rriipprriissttiinnaavvaa  ll’’oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo,,  vveenniivvaa  ccrreeaattoo  uunn  ggoovveerrnnoo  pprroovvvviissoorriioo  cchhee  aaddeerrìì  aallllaa  
ddiittttaattuurraa  ddii  GGaarriibbaallddii  ccoonn  llaa  ffoorrmmuullaa  ““IIttaalliiaa  ee  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee””,,  GGiioorrnnoo  1133,,  FFrraanncceessccoo  PPuuccccii  ddiivveennnnee  iill  pprriimmoo  PPaattrriizziioo  
nneellllaa  CCaattaanniiaa  ppoosstt--bboorrbboonniiccaa..  IIll  BBaarroonnee  ddii  SS..  GGiiuulliiaannoo,,  nnaattoo  aa  PPaalleerrmmoo,,  ssii  eerraa  ddiissttiinnttoo  ddiiffeennddeennddoo  llaa  cciittttàà  nneell  11884499  eedd  
aavveevvaa  sseeggrreettaammeennttee  iinnccoonnttrraattoo  FFrraanncceessccoo  CCrriissppii,,  eeggllii  mmoorrìì  aa  CCaattaanniiaa  nneellllaa  ssuuaa  ccaassaa  ppoossttaa  iinn  VViiaa  CCaarroonnddaa  iill  66  mmaaggggiioo  
11888800....    
II  ggaarriibbaallddiinnii,,  ccoommaannddaattii  ddaa  NNiinnoo  BBiixxiioo  ee  MMeennoottttii  GGaarriibbaallddii,,  eennttrraarroonnoo  iinn  cciittttàà  iill  44  aaggoossttoo  11886600,,  pprreecceedduuttii  
ddaallll’’aavvaanngguuaarrddiiaa  ddii  SStteeffaannoo  TTuurrrr  ccuuii  eerraa  aaggggrreeggaattoo  CCeessaarree  AAbbbbaa,,  lloo  ssccrriittttoorree,,  aavvrreebbbbee  ddeeddiiccaattoo  aa  CCaattaanniiaa  uunnaa  ppaaggiinnaa  
nneellllee  ssuuoo  cceelleebbrree::  DDaa  QQuuaarrttoo  aall  VVoollttuurrnnoo  --  nnootteerreellllee  ddii  uunnoo  ddeeii  MMiillllee  IInn  qquueeii  ggiioorrnnii,,  NNiiccoollaa  FFaabbrriizzii  rraaccccoogglliieevvaa  
vvoolloonnttaarrii  ppeerr  ii  ““ccaacccciiaattoorrii  ddeell  ffaarroo””  ,,  CCoonn  ggrraannddee  ddiissaappppuunnttoo  ddeeii  CCaattaanneessii,,  GGaarriibbaallddii,,  iinn  qquueeii  ggiioorrnnii,,  iinnccaallzzaattoo  ddaaggllii  
aavvvveenniimmeennttii..  nnoonn  ppoottèè  vviissiittaarree  llaa  cciittttàà..  
DDaall  1144  MMaaggggiioo..  ppeerr  eevviittaarree  cchhee  ll''iissoollaa  ccaaddeessssee  nneellll''  aannaarrcchhiiaa..  ee  rraassssiiccuurraarree  ii  cceettii  ddiirriiggeennttii,,  lloo  sstteessssoo  GGaarriibbaallddii,,  aavveevvaa  
ddiicchhiiaarròò  llaa  ddiittttaattuurraa  iinn  nnoommee  ddii  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee,,  nneell  ffaammoossoo  DDeeccrreettoo  ddii  SSaalleemmii,,  IIll  ggoovveerrnnoo  vveennnnee  ddiivviissoo  nneeii  ddiiccaasstteerrii  
gguuiiddaattii  ddaa  VViinncceennzzoo  OOrrssiinnii  aall  MMiinniisstteerroo  ppeerr  llaa  GGuueerrrraa  ee  MMaarriinnaa,,  FFrraanncceessccoo  CCrriissppii  aall  MMiinniisstteerroo  ddeellll''IInntteerrnnoo  ee  aallllee  
FFiinnaannzzee,,  AAnnddrreeaa  GGuuaarrnneerrii  aallllaa  GGiiuussttiizziiaa,,  mmoonnss..  GGrreeggoorriioo  UUggdduulleennaa  ppeerr  ll''IIssttrruuzziioonnee  PPuubbbblliiccaa  eedd  iill  bbaarroonnee  CCaassiimmiirroo  
PPiissaannii  ppeerr  ggllii  AAffffaarrii  EEsstteerrii  eedd  iill  CCoommmmeerrcciioo..  AAnncchhee  ll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  cciivviillee  vveennnnee  rriiffoorrmmaattaa::  aa  ccaappoo  ddii  cciiaassccuunn  
ddiissttrreettttoo  vveennnnee  iinnsseeddiiaattoo  uunn  GGoovveerrnnaattoorree,,  ccuuii  eerraannoo  ssoottttooppoossttii  ii  CCoonnssiiggllii  CCiivviiccii,,  eerreeddiittàà  ddeell  11884499,,  nnoonncchhèè  ii  DDeelleeggaattii  ee  
ggllii  AAsssseessssoorrii  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ppuubbbblliiccaa,,  PPaalleerrmmoo,,  MMeessssiinnaa  ee  CCaattaanniiaa,,  eebbbbeerroo  uunn  aasssseessssoorree  ppeerr  qquuaarrttiieerree  ppeerr  vviiggiillaarree  ssuullllaa  
qquuiieettee  ccoolllleettttiivvaa..  
VVeennnnee  ccrreeaattaa,,  iinnoollttrree,,  uunnaa  MMiilliizziiaa  NNaazziioonnaallee,,  ccoommppoossttaa  ddaaggllii  aabbiillii  ddaaii  1177  aaii  5500  aannnnii..  eedd  uunn  bbaattttaagglliioonnee  ddeeggllii  
aaddoolleesscceennttii,,  cchhee  aavvrreebbbbee  rraaccccoollttoo  ii  rraaggaazzzzii  ppoovveerrii  ee  aabbbbaannddoonnaattii,,  ppeerr  iissttrruuiirrllii  mmiilliittaarrmmeennttee,,  aallllaa  ddiirreezziioonnee  ddii  AAllbbeerrttoo  
MMaarriioo,,  uunn  CCoonnssiigglliioo  ddii  gguueerrrraa  aavvrreebbbbee  ggiiuuddiiccaarree  ii  rreeaattii  ddii  mmiilliittaarrii  ee  cciivviillii,,  iill  ffuurrttoo,,  ll’’oommiicciiddiioo  eedd  iill  ssaacccchheeggggiioo  eerraannoo  
ppuunniittii  ccoonn  llaa  ppeennaa  ddii  mmoorrttee    IIll  GGoovveerrnnoo  DDiittttaattoorriiaallee  ppeerr  ootttteenneerree  iill  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  cceettii  ppiiùù  ddiissaaggiiaattii,,  pprroommiissee,,  ccoonn  iill  ddeeccrreettoo  ddeell  22  ggiiuuggnnoo  llaa  ssppaarrttiizziioonnee  ddeeii  DDeemmaannii  
ccoommuunnaallii  aa  cchhii  ssii  ffoossssee  bbaattttuuttoo  ppeerr  llaa  ppaattrriiaa..  MMaa  bbeenn  pprreessttoo  llee  ssppeerraannzzee  ddeeggllii  uummiillii  iinn  uunn  rraaddiiccaallee  mmuuttaammeennttoo  ddeellllaa  lloorroo  ccoonnddiizziioonnee  ffuurroonnoo  ddeelluussee::  ll’’iissttiittuuttoo  ddeellllaa  lleevvaa  
oobbbblliiggaattoorriiaa..,,  cchhee  ssoottttrraaeevvaa  bbrraacccciiaa  aall  llaavvoorroo  ddeeii  ccaammppii,,  ee  llaa  ssoossttaannzziiaallee  ddiissaapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ddeeccrreettoo  ddii  rreeddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  tteerrrree  ssccaatteennaarroonnoo  ll''aaggiittaazziioonnee  ppooppoollaarree  ccoonn  
ttuummuullttii  iinn  ddiivveerrssii  cceennttrrii  rruurraallii..  IIll  ppiiùù  ffaammoossoo  ttrraa  eessssii  rreessttaa  qquueellllaa  ddii  BBrroonnttee,,  tteeaattrroo,,  aaii  pprriimmii  ddii  aaggoossttoo  ddeell  11886600,,  ddii  uunnaa  ccrruueennttaa  ssoommmmoossssaa  ddeeii  ccoollttiivvaattoorrii  ccoonnttrroo  ii  ggrraannddii  
pprroopprriieettaarrii  tteerrrriieerrii  rreepprreessssaa  dduurraammeennttee  ddaall  lluuooggootteenneennttee  ddii  GGaarriibbaallddii  NNiinnoo  BBiixxiioo  ccoonn  lloo  ssttaattoo  dd’’aasssseeddiioo,,  ddiicchhiiaarraattoo  iill  66  aaggoossttoo  ““ppeerr  ddeelliittttoo  ddii  lleessaa  uummaanniittàà””  sseegguuiittoo  ddaa    
nnuummeerroossee  ffuucciillaazziioonnii,,  qquueessttii  ffaattttii  iissppiirreerraannnnoo  aa  GGiioovvaannnnii  VVeerrggaa  llaa  nnoovveellllaa  ““LLiibbeerrttàà””..  
AAnncchhee  ssuull  ppiiaannoo  ddeeggllii  eeqquuiilliibbrrii  ppoolliittiiccii,,  aappppaarriivvaannoo  eevviiddeennttii  ii  pprrooffoonnddii  ccoonnttrraassttii  ttrraa  ddeemmooccrraattiiccii  ee  mmooddeerraattii..  GGiiuusseeppppee  LLaa  FFaarriinnaa,,  pprriinncciippaallee  aaggeennttee  ssuullll''iissoollaa  ddeell  
CCaavvoouurr,,  mmiilliittaavvaa  ppeerr  ll''iimmmmeeddiiaattaa  aannnneessssiioonnee  ddeellll''iissoollaa  aall  RReeggnnoo  dd''IIttaalliiaa,,  tteemmeennddoo  cchhee,,  ddiivveerrssaammeennttee,,  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  mmeessssaa  iinn  ppeerriiccoolloo  ll''eeggeemmoonniiaa  mmooddeerraattaa  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  
iittaalliiaannaa  GGllii  aauuttoonnoommiissttii,,  ddaall  ccaannttoo  lloorroo,,  aavveevvaannoo  ccoonnttiinnuuaattoo  aa  ssppeerraarree  iinn  uunnaa  SSiicciilliiaa  aauuttoonnoommaa  vveeddeennddoo  Garibaldi  oorrggaanniizzzzaarree  uunn  ggoovveerrnnoo  rreeggoollaarree  ccoonn  pprroopprrii  
rraapppprreesseennttaannttii  aallll''eesstteerroo,,  mmaa  llaa  ppaalleessee  aavvvveerrssiioonnee  ddii  Crispi  aall  sseeppaarraattiissmmoo  nnee  ffrruussttrraavvaa  llee    aassppiirraazziioonnii..    
CCrriissppii,,  mmaallvviissttoo,,  iill  2277  ggiiuuggnnoo  ffuu  ccoossttrreettttoo  aa  ddiimmeetttteerrssii,,  sseegguuiittoo  ––  ppeerr  vvoolloonnttàà  ddii  GGaarriibbaallddii  --  ddooll  LLaa  FFaarriinnaa,,  iill  77  LLuugglliioo..  LLee  ppoolleemmiicchhee  rriieesspplloosseerroo  qquuaannddoo  iill  ggeenneerraallee  
ddoovveettttee  llaasscciiaarree  llaa  SSiicciilliiaa,,  ppeerr  pprroosseegguuiirree  llaa  ssppeeddiizziioonnee  nneell  ccoonnttiinneennttee  aaffffiiddaannddoo  iill  ggoovveerrnnoo  aall  pprrooddiittttaattoorree  AAggoossttiinnoo  DDeepprreettiiss  AAllllaa  mmeettàà  ddii  sseetttteemmbbrree,,  ggllii  ssuucccceessssee  
MMoorrddiinnii,,  ddeeppuuttaattoo  mmaazzzziinniiaannoo  nneell  ppaarrllaammeennttoo  ssuubbaallppiinnoo,,  ccoonn  iill  ccoommppiittoo  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ll’’aannnneessssiioonnee  ddeellllaa  SSiicciilliiaa  aall  rreeggnnoo  ssaabbaauuddoo,,  MMoorrddiinnii  ccoonnvvooccòò,,  ppeerr  iill  44  nnoovveemmbbrree  
11886600,,  ll’’aasssseemmbblleeaa  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeell  ppooppoolloo  ssiicciilliiaannoo  cchhee  aavvrreebbbbee  ddoovvuuttoo  ssttaabbiilliirrnnee  tteemmppii  ee  mmooddii..  MMaa  ll''1111  oottttoobbrree,,  iill  ppaarrllaammeennttoo  ddii  TToorriinnoo  aauuttoorriizzzzòò  iill  ggoovveerrnnoo  aadd  
aacccceettttaarree  llee  pprreevviissttee  aannnneessssiioonnii  ssoolloo  ssee  iinnccoonnddiizziioonnaattee  ee  vvoottaattee  mmeeddiiaannttee  pplleebbiisscciittoo..  MMoorrddiinnii  ssttaabbiillìì,,  qquuiinnddii,,  cchhee  iill  2211  oottttoobbrree  ii  ssiicciilliiaannii  aavvrreebbbbeerroo  vvoottaattoo  ssoolloo  ppeerr  
ll''uunniioonnee  aallll''IIttaalliiaa,,  ccoonn  rree  ccoossttiittuuzziioonnaallee  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee..    
DDaall  DDiicceemmbbrree  11886600,,  llaa  LLuuooggootteenneennzzaa  GGeenneerraallee  ddii  SSiicciilliiaa  --  ddeeccrreettaattaa  ddaa  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee  ootttteennuuttoo  lloo  ssccoonnttaattoo  eessiittoo  ffaavvoorreevvoollee  aallll’’aannnneessssiioonnee  --  eedd  aaffffiiddaattaa  aall  
MMaarrcchheessee  MMaassssiimmoo  CCoorrddeerroo  ddii  MMoonntteezzeemmoolloo  ppoossee  ffiinnee  aall  GGoovveerrnnoo  DDiittttaattoorriiaallee  GGaarriibbaallddiinnoo..  TTrraagghheettttaannddoo  ll’’eennttrraattaa  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  SSiicciilliiaa  nneell  RReeggnnoo  dd’’IIttaalliiaa,,  
ssaanncciittoo  ddaall  PPaarrllaammeennttoo  ddii  TToorriinnoo  iill  1177  mmaarrzzoo  11886611    
NNeell  11886622,,  GGaarriibbaallddii  rriittoorrnnòò  iinn  SSiicciilliiaa  iinnssiieemmee  aa  NNiiccoollaa  FFaabbrriizzii,,  GGiiuusseeppppee  CCaaddoolliinnii  ee  SSaallvvaattoorree  CCaallvviinnoo,,  cchhee,,  aa  RReeggaallbbuuttoo,,  cceerrccaarroonnoo  ddii  ddiissssuuaaddeerrlloo  ddaallll''iinnttrraapprreennddeerree  llaa  
ssppeeddiizziioonnee  vveerrssoo  RRoommaa..  IInn  qquueellllaa  ooccccaassiioonnee  GGaarriibbaallddii,,  vveennnnee  aa  CCaattaanniiaa  rriissccaattttaannddoo  ii  cciittttaaddiinnii  ddeellllaa  ccoocceennttee  ddeelluussiioonnee  ppaattiittaa  dduuee  aannnnii  pprriimmaa..  LLaa  cciittttàà  ddiivveennnnee  bbaassee  ddii  
ooppeerraazziioonnii  ee  ll’’eerrooee  ddeeii  dduuee  mmoonnddii  aarrrriinnggòò  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aall  ggrriiddoo  ddii  ““RRoommaa  oo  MMoorrttee””  ddaaii  bbaallccoonnii  ddeell  PPaallaazzzzoo  ddeeii  qquuaattttrroo  CCaannttii,,  aallll’’iinnccrroocciioo  ttrraa  llee  VViiee  EEttnneeaa  ee  DDii  
SSaannggiiuulliiaannoo,,  sseeddee  ddeell  CCiirrccoolloo  ddeeggllii  OOppeerraaii,,  nneellllaa  nnoottttee  ddeell  1188  aaggoossttoo  11886622..  LL’’eevveennttoo  vveennnnee  rriiccoorrddaattoo  ddaallllaa  llaappiiddee  aappppoossttaa  ssuullllaa  ffaacccciiaattaa  ddeell  ffaabbbbrriiccaattoo  nneell  11888833,,  pprriimmoo  
aannnniivveerrssaarriioo  ddeellllaa  mmoorrttee  ddeellll’’EErrooee..    LL’’eennttuussiiaassttiiccaa  aaddeessiioonnee  ddeellllaa  cciittttàà  aallllaa  ssppeeddiizziioonnee  ffuu  aapppprreezzzzaattaa  iinneeqquuiivvooccaabbiillmmeennttee,,  ddaalllloo  sstteessssoo  GGaarriibbaallddii  cchhee  aannnnii  ddooppoo  aa  
CCaapprreerraa  ssccrriivveevvaa::  ““aa  CCaattaanniiaa  ttrroovvaammmmoo  vvuullccaannoo  ddii  ppaattrriioottttiissmmoo,,  ddeennaarroo  ,,  vveessttii  ee  vveettttoovvaagglliiee  ppeerr  llaa  nnuuddaa  mmiiaa  ggeennttee””  qquueessttaa  ffrraassee  ooggggii  ssii  ppuuòò  lleeggggeerree  ssuull  ppiieeddiissttaalllloo  ddeell  
mmoonnuummeennttoo  aa  GGaarriibbaallddii,,  iinnaauugguurraattoo  nneell  11992211  ee  ppoossttoo  aallllaa  ccoonnfflluueennzzaa  ttrraa  llee  vviiee  EEttnneeaa  ee  CCaarroonnddaa  

LLaappiiddee ccoollllooccaattaa ppeerr rriiccoorrddaarree   ““PPeeppppaa   aa  
ccaannnnuunneerraa””  nneell  ppaaeessee  nnaattaallee  ddii  BBaarrcceelllloonnaa  
PPoozzzzoo  ddii  GGoottttoo,,  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  MMeessssiinnaa..  


