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No recordo quin va ser el primer moment en que començarem a parlar de
Sicília però el cert és que en quan vam estar mig decidits ens hi vàrem llençar
amb il·lusió, i tal i com anàvem recollint informació més ens convencíem de que
havíem fer una bona elecció. Només teníem tres setmanes de vacances i la
distància fins allà i les dimensions de l’illa ho feien molt factible.
La combinació de sol, mar, platja, pedres, menjar i cultura ens ho feia molt
atractiu, tot el que llegíem ens agradava. Les imatges dels temples grecs em
cridaven cap allà. Les receptes de cuina que llegíem ens feien la boca aigua.
La llegenda de la mafia, el caràcter dels sicilians, la història de l’illa al mig del
mediterrani, tot plegat constitueix una barreja que fa que l’illa sigui un
trencaclosques de gran interès sociològic.
La informació la vàrem obtenir, com sempre, de la guia Lonely Planet de Sicília
i d’Internet, perquè la que ens van enviar de la oficina de turisme d’Itàlia de
Madrid era realment penosa, una guia molt genèrica i un parell de fotocòpies.
Cada dia més, els organismes oficials, i els privats, pengen la seva informació a
Internet per universalitzar-la i que cadascú s’apanyi. D’Internet vàrem obtenir
informació dels principals llocs turístics, inclòs el volcà Etna, i sobre tot vàries
guies d’àrees on poder dormir amb la furgo. Fent la recerca per “Aree di sosta”
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o per “Dove sostare” trobareu força informació de clubs d’autocaravanes
italians amb guies d’àrees on dormir a diversos països d’Europa.
També ens van deixar alguna guia, revistes i vam llegir tot el va arribar a les
nostres mans.
També vàrem obtenir d’internet, de la web de la companyia Grimaldi, la
informació d’horaris i preus dels ferries entre Barcelona i Civitaveccia (a uns 70
kms al nord de Roma). Un cop decidits a anar en ferri, vàrem comprar els
bitllets directament a l’estació marítima de Barcelona,, al mes de maig, una
mica agosarats doncs la situació laboral i de salut familiar no ens permetia tenir
la total seguretat de poder fer el que volíem.
Finalment, va arribar l’estiu, els terminis s’anaven acomplint, i va arribar el dia:
dissabte 12 d’agost de 2006,
cap a les cinc de la tarda, (en plena
tempesta d’estiu), vàrem arribar al port
de Barcelona, il·lusionats. Esperem i
embarquem (en una coberta no
totalment tancada, amb uns enormes
finestrals) i, finalment cap a les set de
la tarda sortim del port cap a ponent.
Des de coberta veiem allunyar-se
Barcelona. Voltem una mica pel vaixell.
Tenim un camarot amb quatre llits i
bany, està força be. Sopem un entrepà
al camarot i després veiem una
pel·lícula al DVD de la furgo que hem portat. El vaixell quasi no es mou i
dormim força bé.
13 d’agost
Ens llevem quan ens acostem a l’estret de Bonifaci, entre Còrsega i Sardenya,
és força curiós doncs és un lloc que sovint veus als mapes, fins i tot als del
temps, es veuen perfectament les cases de les dues vores i tu en mig del mar,
entre dues illes, entre dos països diferents, estrany i curiós...
Seguim endavant, ens banyem a la piscina del vaixell, l’aigua està força freda,
quasi tots els que s’hi banyen són nens, els nostres també.
Dinem al restaurant del vaixell, raviolis, per anar ambientant-nos, estan força bé
i no es gaire car (27€ tots quatre).
Arribem a Civittaveccia força puntuals (+/- 16hs.) i agafem l’autopista cap al sud,
rodegem Roma amb facilitat i seguim cap al sud direcció Nàpols, passem per
darrera de l’impressionant Vesubi i seguim endavant, passem Salern direcció
Reggio - Calabria i, fent-se de nit, deixem l’autopista en direcció a Paestum, en
aquest trajecte per carreteres secundàries de la Campania, passem per vàries
botigues de Mozzarel·la de Búffala, i ja de nit, cap a les 9, arribem a un
aparcament de pagament junt a les ruïnes de Paestum, on passem la nit, hem
fet uns 400 quilòmetres en unes 5 hores. Per mandra de cuinar i cansament
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anem a un restaurant junt a l’aparcament, on sopem...., evidentment...: pizza!!,
encara que jo em foto un impressionant entrecot de bou. Sopem força bé i
tampoc és massa car: 43€. En sortir de sopar ens quedem bocabadats doncs
veiem, per primer cop, els impressionants temples grecs de Paestum il·luminats,
és com una aparició, no els havíem vist a l’arribar ni a l’entrar al restaurant i ara
se’ns havíem aparegut davant nostre, impressionants, sòlids, elegants, antics,
rotunds i ferms, al mateix lloc des de fa 2.500 anys, infonen molt de respecte.
No puc evitar sentir uns lleugers
símptomes de la síndrome d’Stendhal.
Fem una agradable volta per l’exterior
del recinte per veure’ls i pair el sopar,
hi ha força gent badant pel lloc,
nosaltres també, badem i fem el
primer gelat italià. Fem algunes fotos
als temples il·luminats i anem a dormir
amb l’agradable sensació d’haver
passejat per un lloc màgic, d’haver
passejat per un tros d’història.
14 d’agost
Ens llevem i iniciem la visita al recinte començant pel museu, on estem
pràcticament sols. Del museu destacar les tombes i, sobre tot les pintures que
decoraven els seus interiors. També les “cràteres” gregues i l’extraordinària
armadura d’un guerrer trobada a la seva tomba.
Després del museu fem un tomb per l’àrea arqueològica dels temples. A
Paestum hi ha les restes de tres grans temples així com d’alguna altra
construcció que es dilueix davant la majestuositat de les columnes dels temples,
sobre tot del central, en un estat de conservació admirable. L’equilibri,
elegància, seriositat, solidesa i silenci d’aquelles pedres et fa encongir, et sents
insignificant i feble davant d’aquella demostració de força. Marxem mrant
enrera tant com podem.
En el trajecte de Paestum cap a l’autopista parem en una de les nombroses
formatgeries on venen “Mozzarel·la di Búffala” de la Campania de la que
comprem sis “Bocconcini” o sigui, boles de mozzarel·la, també tomàquets i pa.
Tot molt Mediterrani.
Tornem a l’autopista, en direcció al sud, cap a Reggio – Calabria, passem per
molts trams en obres, menys mal que l’autopista és de franc!. Parem a dinar en
una àrea de servei en una zona força muntanyosa i boscosa. Ens sorprèn la
quantitat de muntanyes i boscos que estem creuant és un paisatge molt poc
identificable amb el sud d’Europa, més aviat sembla alemany o austríac.
Finalment, cap a les sis de la tarda, arribem a “Villa San Giovanni”, el poble
situat a la punta de la bota de la península italiana, d’on surten els ferris que
porten a Messina, ja a Sicília. Hem fet uns 430 quilòmetres des de Paestum.
Comprem els bitllets (no cal reserva) i, acte seguit, embarquem al ferri.
Creuem l’estret de Messina i veiem el punt on l’estret tan sols te una amplada
d’uns quatre quilòmetres i on està previst construir-hi un pont sempre que la
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comunitat europea, el govern italià i la mafia es posin d’acord i no desapareguin
els diners, cosa que fins ara no ha estat possible....
Després d’una breu travessa d’uns
quinze minuts, arribem a l’illa de
Sicília i ens submergim encuriosits en
la seva vida, començant per la seva
circulació de vehicles. Cap problema,
suposo que el fet de viure en una
ciutat ja ens dona una certa avantatge
a l’hora de circular amb un tràfic intens,
ja no pel volum de vehicles, sinó per la
quantitat de coses que passen al teu
voltant. Sortim de Messina, ciutat que
durant molts anys va ser la ciutat de
residència dels famosos almogàvers catalans, i agafem l’autopista que porta
cap a Palerm però només arribem, poc després de les set de la tarda, fins a
Milazzo.
Milazzo és la primera ciutat siciliana que desperta el nostre interès doncs
Messina tan sols l’hem creuat i el que n’hem vist és força gris, a Milazzo, en
canvi, hi hem de fer moltes coses i hem d’estar-hi dos cops. Aquest cop només
hi som de pas, creuem la localitat de sud a nord, en direcció al port i al Cap de
Milazzo, camí del càmping però just deixar enrera el nucli urbà trobem un
aparcament junt al mar on ja hi ha vàries autocaravanes i allà aparquem,
sopem i passem la nit. Contactem amb l’autocaravana veïna integrada per una
família italiano-xilena i ja ens avisen del alt preu i baix servei que donen els
càmpings sicilians. Mes tard arriben tres cotxes de gent jove, doncs junt a
l’aparcament hi ha un bar musical a l’aire lliure dels que surt una músic
excel·lent, i els ocupants d’aquest cotxes tenen una forta i llarga discussió, amb
crits i llàgrimes, i finalment se’n van.
15 d’agost
Ens llevem aviat, fa molt bon dia, el mar brilla ple de sol, l’aigua està molt
quieta i neta, estem de vacances...., a Sicília, tot és perfecte.
Decidim banyar-nos abans d’esmorzar, és tot un plaer. Tot i ser un gran port
l’aigua del mar està absolutament neta, es molt agradable. Tornant del bany
ens trobem la poli posant multes a les autocaravanes, recollim en temps record
i marxem, més tard veiem que tan sols denuncien a una (italiana) que tenia la
taula i les cadires posades, i fins i tot una tenda de campanya muntada al
costat. Ens dutxem, esmorzem i marxem direcció Palerm. Parem a MIlazzo a
preguntar pels ferris per les illes Eòlies, i entre que a la cua se’t colen per on
poden i que els personatges de les guixetes passen de tot, marxem atabalats.
Agafem l’autopista Messina-Palerm-Tràpani doncs és de franc!!!, i no hi ha
pràcticament circulació. L’autopista està força bé, recorre tota la façana nord de
l’illa a mitja alçada entre el mar i la serralada litoral, és molt recte i força nova,
amb molts túnels i molt llargs (em recorda la de la Costa Blava).
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Arribem fins a Cefalú, ciutat costanera, a mig camí de Palerm, molt turística i, a
més és ple migdia, i hi ha molta gent. Finalment aparquem en un polsegós
aparcament de pagament (8€) i anem a fer una volta per la vila. El passeig
marítim i la platja estan força plens, la platja és, pràcticament tota, d’ús exclusiu
dels usuaris dels “xiringuitos”, amb la qual cosa la zona de platja “lliure” està
pleníssima.
Cefalú te un casc antic força bonic (malgrat que ple de gent) la primera
curiositat que trobem és una mena de font o safarejos amb una aigua fresca i
neta on ens refresquem. Seguim fins la catedral situada sota la gran roca que
presideix la ciutat. (la Marta es troba una coneguda a la porta).
La catedral és romànica, malgrat que
no te res a veure amb el romànic
català de les valls pirinenques, és del
segle XI i per les seves dimensions
sembla més aviat gòtica, és molt alta i
lluminosa i te el seu absis decorat amb
uns fantàstics mosaics amb imatges
semblants a les nostres ermites
romàniques però molt més grans i en
mosaic, no pintat. La feinada és
impressionant.
Sortim de la catedral i seguim voltant i
buscant un lloc per dinar, en trobem
un de menjars preparats amb força gent (bon senyal!) però estan desbordats i
marxem avorrits, finalment com a turistes que som acabem dinant en un lloc
turístic, que hi farem!, malgrat això la pasta és variada i boníssima!.
Marxem de Cefalú i tornem a agafar l’autopista cap a Palerm, on arribem a
mitja tarda i la creuem directament fins a “Sferracavallo” la localitat on es
troben els dos càmpings de Palerm. Nosaltres triem el càmping “Trinacria”
perquè està davant del mar, però a l’arribar tenim una doble decepció: el
càmping és força cutre i la platja no existeix tot és una plataforma rocosa per la
que has d’anar amb compte doncs les roques tenen força cantells esmolats.
Es acostem fins al mar, que aquí, al nord de l’illa, és el mar Tirrè, tot és roca i fa
vent, perseguim algun cranc per les roques i observem uns grans forats
rectilinis a les roques, doncs en molts llocs la roca ha estat tallada en blocs per
obtenir-ne material de construcció, doncs bé, en una d’aquestes grans cavitats
hi ha una família, amb taula i cadires, jugant a cartes i fent un berenar-sopar i
com que l’Èlia ha començat a jugar amb la nena d’aquesta família, al cap d’una
estona ens conviden a una cervesa, pa, salsitxes i carn a la brasa.
Després de sopar fen una volta fins al centre i allà ens trobem amb un batibull
de gent. El lloc és ple de restaurants on la gent menja marisc, ja ens en havien
parlat del lloc, i ens avien dit que es menjava bé, molt i força be de preu.
Decidim que demà vindrem a sopar, avui només fem un gelat en una terrassa i
descobrim els brioixos amb gelat, però enara no els tastem. En la zona del port
hi ha nombroses paradetes amb objectes diversos, des del top-manta (en
parada i a la vista de tothom) fins a atraccions de fira. Fem una volta i anem a
dormir.
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16 d’agost
Anem a Palerm, en l’autobús 116 des
de la porta del càmping, i un cop a
l’estadi hem d’agafar el 101 cap el
centre.
El bitllet l’hem comprat al mateix
càmping i te validesa durant 1 hora i
20 minuts, però, tal i com era
d’imaginar, ni Cristo porta bitllet, per la
qual cosa l’utilitzem durant tot el dia,
tot i que durant els diferents viatges
han vingut dues tripletes d’inspectors
que en pujar als autobusos es
llençaven en picat a pels passatgers de pell fosca, de qualsevol tonalitat, cosa
que aquests ja saben i, per tant, en pujar a l’autobús es situen estratègicament
al voltant de la màquina de validació, només allà, encara que l’autobús vagi buit
i contínuament van mirant, pendents dels revisors i en quan els veuen
s’afanyen a validar els bitllets i, salvats!
Visitem els tres mercats de Palerm, que més que mercats són zones
comercials, els del “Capo”, la “Vucciria” (a Barcelona tenim la Boqueria), i el de
“Ballaró”. A nosaltres ens agradem molt els ambients dels mercats i tota la vida
que els envolta, però s’ha de dir que aquests mercats de Palerm són tan o mes
cutres que els de Marroc, si més no bruts, amb piles de merda per tot arreu,
carn fora de les neveres, peix al sol, etc...
Dinem, seguint els consells de la guia
Lonely
Planet,
a
“L’anticca
focacceria di San Francesco” i
l’encertem de ple, hi ha força gent,
gent jove i treballadora, que hi van
perquè es menja be i a bon preu. Aquí,
com en d’altres llocs, s’ha de pagar i
agafar primer el tiquet del menjar, però
sense conèixer els plats i no gaire
l’idioma no és feina fàcil, però ens en
sortim prou bé, mengem “arancini de
ragú i ricotta” (una mena de “bombes”
d’arròs farcides de carn i formatge), una mena de remenat de patates fregides
amb unes “tortes” de patata i anelles de pasta amb tomàquet pels nens (annelli
Siciliani), un “canoli” (una mena de “pestiño” farcit de ricotta dolça) i cafè, tot
per 29€. No ens ho podem acabar tot i les “aranccini” ens les menjarem a
l’endemà.
Després de dinar, i per pair el dinar, anem caminant fins el Palau dels reis
Normands” on es troba la “Capella Palatina” una de les joies artístiques de l’illa,
però ens decepciona molt doncs l’estan restaurant i no es veu pràcticament res
dels famosos mosaics que l’adornen. Marxem de pressa i visitem la propera
església de “San Giovanni degli eremiti” (Sant Joan dels Ermitans) mig
normanda i mig àrab, curiosa barreja.
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De tornada visitem la catedral de Palerm, amb una fantàstica portalada d’estil
gòtic català, molt treballada, l’interior és molt sobri.
Tornem, en autobús i amb el mateix bitllet del matí (!!), cap al càmping
d’Sferracavallo. Durant el trajecte anem observant l’entorn i podem comprovar
la poca o nul·la atenció que mereix el seu entorn als sicilians, sovint és difícil
veure els cartells d’indicació perquè estan darrera la vegetació, o perquè la
lletra és molt petita (a pobles i ciutats) i no els veus fins que estàs a sobre. A
Palerm hem vist cartells indicadors de llocs i recorreguts turístics tapats amb
propaganda electoral de l’any de la picor, en resum: uns embruten,
l’administració no neteja i la conseqüència és que es segueix embrutant més.
(No sé si coneixeu la teoria dels “vidres trencats” d’en Rudolf Giulianni, exalcalde de Nova Yok, que descriu exactament això, i ve a dir que la deixadesa
només porta més deixadesa). Prou filosofar que estem de vacances!!
Arribem al càmping a temps de fer-nos un bon bany. L’aigua del mar està
boníssima i netíssima, nedem i juguem una estona.
Anem a sopar als restaurants del centre
d’Sferracavallo i en triem un que ens agrada,
demanem “spagetti alle vongole” (amb cloïsses),
“Rissotto” (arròs) a la marinera, tots dos plats
“al dente”. També demanem cloïsses, musclos i
pop. En Marçal tasta una garòina. Tot és
boníssim i deixem els plats nets.
Després de sopar, anem a fer un gelat, per fer
baixar, (veiem per primer cop els brioixos amb
gelat..., ja us explicarem...) i en Marçal agafa
una emprenyada perquè no sap quin gelat triar
(sempre ha tingut dubtes al triar, és una mica
cagadubtes)i es queda sense gelat. Tots dos es
guanyen una esbroncada paternal doncs tot el
dia han estat amb un posat totalment negatiu,
tot i que se’ls va advertir que avui tocava caminar.
Menys mal que la tornada al càmping és a peu i ens va bé per pair el sopar.
17 d’agost
Sortim del càmping i parem al mateix Sferracavallo a comprar i enfilem cap a
Monreale.
Monreale és una localitat situada a les afores de Palerm, dalt d’una muntanya,
que te l’atractiu (potser l’únic) de tenir l’església més bonica de Sicília i una de
les més exhuberants que hem vist mai pel que fa a la seva decoració interior.
Els camins per arribar-hi des de Palerm no són fàcils, doncs són varis i mal
senyalitzats. Un cop arribats al poble ens fiquem fins on podem i aparquem,
l’Èlia diu que se’n recordarà d’on hem aparcat perquè posava “Pizza”, ens fem
un fart de riure perquè el que vol dir és “Piazza”, o sigui: plaça. El centre de la
vila està ple de gent, la majoria italians i algun turista, molts d’ells també italians,
ple de tios a la porta dels bars, badant, sense fer res d’especial més que mirar
com passa el temps i les persones.
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Un cop dins l’església la impressió és força estranya, doncs la sensació és com
estar dins d’una gran capella, doncs aquella decoració no és habitual en
catedrals i sí més freqüent en petites esglésies. És una harmònica barreja
d’estils: àrab, bizantí i normand dins d’una construcció romànica amb el bo i
millor dels mon cristià i musulmà del segle XII. Aquest és un clar exemple de
perquè dic que Sicília està al centre del món, va ser lloc de pas d’occident cap
a orient i a l’inrevés, així com del nord cap al sud i a l’inversa i tothom hi va fer
la seva i va deixar el seu rastre, la seva influència. A Monreale, TOTES les
parets de la catedral estan decorades amb mosaic, amb 6.340 metres quadrats
de mosaics d’una bellesa encisadora, amb una força i qualitat dignes
d’admiració per una construcció de l’època romànica. Les imatges representen
tot d’escenes bíbliques de l’antic i nou testament, des del Gènesi, amb Adam i
Eva, fins al judici final, i des del
naixement fins la mort de Crist, tot ell
rematat amb la descomunal imatge
d’un Pantócrator ( de 13 metres
d’alçada) coronant la cúpula sobre
l’altar major. Es podria estar hores
badant i admirant fins el darrer detall
d’aquells mosaics i pensant com fa
quasi mil anys van tenir la gosadia i la
genialitat de realitzar una construcció
com aquella. No pares de mirar cap
aquí i cap allà reconeixent en els
mosaics escenes bíbliques, Caim i Abel, l’arca de Noé, Moisés, etc...,
espectacular !!. Val molt la pena veure-ho. És l’església més maca de Sicília,
de llarg, en comparació amb les seves teòriques “rivals”: la catedral de Cefalú i
la Capella Palatina de Palerm (malgrat que aquesta estava tapada per
restauració i per tant jugava amb desavantatge).
Es veu que el claustre també val la pena però estava tancat.
Però hem de marxar de Monreale i enfilem cap a l’interior de l’illa, en direcció
sud, cap al primer dels tres recintes sicilians amb temples grecs. En direcció a
Segesta, on arribem a l’hora de dinar.
El temple grec de Segesta, a part de
l’evident atractiu estètic, te l’interès de
ser l’únic de l’illa que no ha estat
reconstruït i que, per tant, porta allà,
dempeus, desafiant els segles i els
vents, bastant més de dos-mil anys. El
temple, amb 36 columnes, d’una
pedra blanca força brillant, està dalt
d’un turó, dominant el paisatge,
imposant, amb força, la seva llei i fentse respectar. Tot és ordre i equilibri.
No hi ha cap construcció ni estructura
que el molesti, està sol, en silenci, ell domina l’entorn i tu no.
No hi ha massa gent (és l’hora de dinar) i el silenci s’agraeix. Et sents petit i
feble, insignificant i temporal, en contraposició amb la imatge de perfecció
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infinita i intemporalitat d’aquella construcció. Els fonaments de la història de la
civilització occidental estan davant teu i això impressiona, i molt.
Malgrat l’evident atractiu del lloc, fa força calor, i anem a dinar en una zona
amb taules a l’ombra junt a l’edifici central de serveis del recinte. Dinem
“ensaladilla” i fruita. Cafè i gelats.
Proper al temple, a uns quatre quilòmetres, hi ha un amfiteatre grec al que
només s’hi pot arribar caminant o en l’autobús de l’empresa, i decidim no anarhi, ni a peu perquè fa calor ni en bus perquè fa ràbia no poder fer-ho amb el teu
vehicle i haver de pagar.
Seguim ruta i arribem fins al segon
recinte amb restes de temples grecs:
Selinunte. Aquesta va ser una gran
ciutat de l’època grega clàssica. Del
segle VII a.C. que finalment va ser
destruïda i va caure en l’oblit amb el
pas dels segles.
Hi arribem a mitja tarda i, com que
anem (una mica) de senyors, agafem
una mena de trenet elèctric (tipus
cotxet de golf) que recorre el recinte, doncs és força gran, i vas baixant i pujant
del vehicle quan i on vols. A Selinunte hi ha les restes de la ciutat (Acrópolis) i
de varis temples reconstruïts, però encara que estigui tot enderrocat,
destaquen les restes d’un temple, les restes del qual, sobretot el diàmetre dels
trams basals de les columnes, són impressionants, d’uns quatre metres de
diàmetre. Aquest temple hauria estat un dels més grans de l’època grega
clàssica.
La tarda va caient i el passeig es torna molt agradable. Voltem pel recinte sacre,
pels temples i l’acròpolis, l’antiga àrea administrativa i de serveis, amb restes
de muralles, carrers, cases, portes, etc..., tot està força deixat, sense vigilància,
tothom s’enfila per tot arreu, pel que no costaria res fer malbé quelcom o
emportar-te qualsevol resta.
Acabada la visita ens acostem fins al poble veí de Marinella o Marina di
Selinunte on aparquem en un aparcament públic amb vàries autocaravanes,
encara hi ha llum i ens acostem fins la platja a fer un bany i jugar a la sorra,
només juguem doncs l’aigua és força freda, aquí, al sud de l’illa, és el mar
Mediterrani. És una estona relaxant i força agradable, amb la platja plena de
jovent festejant i enraonant. Tornem cap a la furgo on ens dutxem i sopem.
Després de sopar ens acostem fins a
una plaça propera on hi ha una petita
fira d’atraccions, els nens salten en
uns llits elàstics.
Dormim al mateix aparcament de
Marinella, és força tranquil.

18 d’agost
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Sortim de Marinella i parem a comprar vi dolç, doncs és molt típic de la zona,
sobre tot de Marsala, i comprem un vi dolç d’ametlles amb un aroma sorprenent
a ametlles amargants, excel·lent.
Camí d’Agrigento parem a Sciacca
doncs, segons la guia a la ciutat hi ha
alguns edificis força interessants sobre
tot un palau gòtic català i també força
artesania en ceràmica. El palau català
no el trobem però les botigues de
ceràmica sí, i comprem una mena
d’ampolla/setrill per l’oli.
Seguim ruta per la costa sud de l’illa,
cap a l’est, per la vessant mediterrània
de l’illa cap a Agrigento, d’on passem de llarg, inicialment, doncs la zona dels
càmpings està a la costa, a San Leone, el camí de la carretera nacional fins
San Leone no és fàcil, doncs passa pel bell mig de l’àrea arqueològica i també
porta cap a la platja, i a més, és la una, o sigui: gent i caravana cap a la platja.
Un cop allà busquem el “Càmping Internacional San Leone” del que trobem fins
i tot cartells però finalment desistim i anem al “Càmping Neptuno”, un cop allà
ens assabentem que l’Internacional San Leone..., feia tres anys que havia
desaparegut i ara hi havia un hotel (on havíem preguntat dos cops i no ens
havien sabut dir res). A la recepció del càmping hi un model “tòpic” de família
siciliana amb un tio petit, descamisat i sense afaitar. La mare, més ben dit “la
mamma” de negre, asseguda en una cadira a l’ombra, els nens voltant per
darrera del mostrador, i tot això adornat amb continus crits en totes direccions.
Encantador.
Aparquem i tenim temps de banyar-nos abans de dinar.
Després de dinar i de la migdiada, quan el sol ja no apreta tant, ens acostem,
amb la furgo al “Valli di templi” que és el nom que rep el recinte on es troben les
restes de la ciutat grega d’”Akragas” fundada l’any 582 a. JC en les que
destaquen els tres temples grecs declarats “Patrimoni de la Humanitat” per la
UNESCO i la “Ciutat més bella dels mortals” pel poeta grec Píndar. La cosa
promet. El recinte on es troben els temples està a mig camí entre Agrigento i el
mar, a San Leone, i tot i estar sotmès a una forta pressió urbanística és manté
molt digne envoltat de zones verdes i
camps d’ametllers i oliveres.
Aparquem en un recinte de pagament
i com que l’entrada val per dos dies i
el recinte el tanquen a les 8, decidim
fer només mig recinte i la resta
l’endemà. La estratègia és perfecte, ja
no fa calor i no tenim pressa i el
passeig es converteix en un agradable
caminar, turó amunt, per un ampli
camí de suau pendent, cap al temple
de la Concòrdia que presideix el
recinte. El temple està en restauració, amb fons de la Comunitat Europea, amb
data d’acabament d’octubre de 2005... (estem a agost de 2006). Veiem la posta
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de sol des del temple i l’espectacle estètic és únic. El conjunt que composen el
cel blau, el sol ponent rogent i la figura del temple, el perfil d’unes pedres que
porten 2.500 anys allà i que composen un conjunt estètic d’un equilibri
harmònic excepcional, resta inesborrable en la nostra memòria.
Aquests recintes i temples grecs, en territori italià, són un altre exemple de la
centralitat de Sicília. Els grecs clàssics, fa 2.500 anys ja van colonitzar l’illa com
a centre d’operacions cap a la península ibèrica i el nord d’Àfrica i des d’allà,
com a lloc a mig camí d’arreu, van dominar la Mediterrània.
Cal dir aquí que a Agrigento, a l’igual que en altres llocs d’interès cultural,
malgrat haver-hi tanques que impedeixen el pas, els mateixos italians són els
primers que se les salten per fer-se fotos i també són els primers en omplir-ho
tot de deixalles: ampolles, bosses, llaunes, etc...Una pena.
Tornem al càmping (amb petita pèrdua inclosa) a sopar i dormir.
19 d’agost
Seguint la tàctica del màxim relax i les visites a la tarda ens llevem tard, fem
una rentadora (que ja tocava!) i anem a la platja.
El mateix càmping Neptuno te platja, per la qual cosa no està gens massificada
i hi ha poca gent, perfecte!. Ens passem bona part del matí jugant a l’aigua,
escrivint postals, l’aigua està boníssima. Els nens s’ho passen molt bé.
Després de dinar, i abans d’anar a la Vall dels Temples, decidim anar a
Agrigento a la recerca del “Convento dil Santo Espírito” on, segons la guia,
unes monges de clausura fan pastissos de “mandorla” (ametlla) o sigui, de
massapà. El trobem, però està tancat, malgrat tot toquem el timbre i ens obren i
ens venen mig quilo d’excel·lent rebosteria d’ametlla (8€) per portar-li a lavi
Jaume, el convent també estava tancat però uns altres estrangers ja havien
“negociat” i la dona que tenia les claus els hi obre, aprofitem i hi entrem, és un
edifici gòtic força auster.
Aprofitem i fem una volta, un gelat i un cafè, pel centre antic d’Agrigento i ens
agrada, tot i que a les guies quasi no se’n parla.
Amb el sol ja més baix tornem, per segon dia, al Vall dels Temples a visitar la
segona part, que resulta ser menys vistosa que
la d’ahir però força interessant, dons es poden
observar els fonaments d’un temple, les restes
d’una figura, d’un “atlante” de set metres
d’alçada, que feia les funcions decoratives i de
suport de la façana d’un temple, i les restes
d’unes poques columnes del temple de Juno
que són les úniques que es mantenen
dempeus sense haver estat restaurades. Avui
també veiem la posta de sol entre les perfectes
columnes gregues i sens torna a posar la pell
de gallina.
De tornada al càmping ens trobem que, en la
nostra absència, una furgo Ford Trànsit ha
ocupat la parcel·la veïna però amb mitja furgo a
la nostra, tot i que havíem deixat la taula i les

12

Sicília, el centre del món

Estiu 2006

cadires per marcar la nostra parcel·la, i per arrodonir-ho han aprofitat el nostre
cable per connectar-se a la llum (quins collons!!!), ens queixem a recepció,
molts gestos, molt anar amunt i avall..., però no aconseguim res....
Aquella nit, des del càmping, contractem per l’endemà, una excursió en vaixell
des de San Leone fins a un paratge anomenat “La scala dei Turchi” (L’escala
dels turcs) un curiós indret costaner d’una pedra immaculadament blanca que
ha estat erosionat en forma d’escala i al que només s’hi pot arribar a peu o des
del mar (nosaltres vàrem triar la segona opció i la vàrem encertar).
20 d’agost
Ben aviat i ben puntuals arribem al “porticciolo” de San Leone, allà aparquem
junt la barca i hi pugem. Fa molt bon dia, el vaixell està força bé, el personal és
amable..., pinta bé. A part de nosaltres hi ha una altra família, unes noies i una
família de russos (amb el pare d’aspecte mafiós) i un grupet de noies, també
russes que al principi semblaven anar junts, però no. Tenint en compte
l’experiència que portàvem pel que fa a serveis no teníem gaires esperances
però per sorpresa nostre..., només sortir de port ens van posar cafè, llet i un
bon assortiment de pastes (croissants, ensaïmades, etc.) molt bé. En acabat
els cafès ens porten begudes fresques.
El vaixell, el sol, el mar i l’esmorzar tot
molt agradable. Naveguem fins “La
scala dei Turchi” però no ens hi
acostem, ens banyem des del vaixell,
fem les fotos i seguim fins arribar a
una zona d’un petit cap on atraquem i,
amb una zodiac, ens porten fins la
platja. El lloc és fantàstic, d’aigües
transparents i molt poc profundes, tots
ens ho passem molt bé. Les roques
tenen fòssils incrustats (ens emportem
un tros), hi estem prop d’una hora, fins
que tornem al vaixell. Allà ens esperen amb més menjar, unes safates de
síndria i meló tallat a trossos i més tard unes galetetes salades. Mentrestant
alguns nois de la tripulació, acompanyats d’una guitarra, una flauta i una gran
pandereta ens canten algunes cançons sicilianes. És un moment força bonic,
sol, mar música, tot encaixa a la perfecció. Tot és molt mediterrani.
En acabat això, les noies russes, que són d’una mena de coral, ens canten
també unes cançons.
Ens tornem a banyar a peu del vaixell i, finalment embarquem de tornada. Més
síndria i meló, i begudes fresques.
Tornem a San Leone agradablement sorpresos pel viatge i el tracte.
Tot el “creuer”, ens ha costat 80€.
Sortim de San Leone i ens endinsem, passant per Agrigento cap al centre de
l’illa, en direcció cap a Piazza Armerina, deixem la costa i la temperatura
augmenta i la sequedat també. El paisatge és força àrid, camps de blat ja
segats i erms. Per acabar-ho d’arreglar ens equivoquem en una cruïlla mal
senyalitzada i ens mig perdem, al pitjor lloc i a la pitjor hora. Nervis, sol i calor a
l’hora de dinar són una mala combinació.
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Arribem a Piazza Armerina tard i decidim anar al restaurant, però és massa
tard i no ens hi volen (porca misèria!). Finalment dinem al bar de l’entrada del
recinte de la vila romana de Casale, mengem i, sobre tot, bevem molt. Ens fem
el nostre pa amb tomàquet i pernil que no se’l salta un gitano. Cafè amb gel i
gelats. Tots plegats ens refem una mica. A la taula del costat hi ha unes
catalanes que ens miren un pel envejoses del nostre àpat.
Mentre dinàvem passa un grup de japonesos i l’Èlia diu que segurament són
d’algun equip i que ja els ha vist a un altre lloc.... (com que són tots iguals i
sempre van junts...), ens fem un fart de riure.
Entrem a la Vila romana de Casale declarada “Patrimoni de la Humanitat” per
la UNESCO (12 € tots 4). Aquesta fabulosa construcció, iniciada al segle IV, és
la resta romana antiga més important de Sicília. Són les restes de la residència
d’estiueig de l’emperador Maximilià i malgrat el seu estat impressiona per les
seves dimensions, elegància, serveis i, sobre tot per la seva decoració. A la
casa s’hi conserven més de 3.500 metres quadrats de mosaics (!!!) a quin més
treballat, més elegant, més alegre o dinàmic. Es van conservar perquè van
estar més de 700 anys sepultats per una allau de fang causat per una riuada
que ens els va guardar pel nostre gaudiment.
S’hi entra per la zona de les termes i els serveis, després es passa pel gimnàs i
es va passant per del diferents estances de la construcció. Tota ella està
coberta per una teulada transparent de vidre però està mal ventilada i et
sembla estar en un hivernacle, fa molta calor i humitat que està rovellant els
ferros que sostenen les passeres per on es fa el recorregut per tal de no
trepitjar els mosaics. Un cop més es fa
patent el poc interès de l’administració
per la conservació i manteniment
d’una
meravella
com
aquella.
Segueixes el recorregut passant per
les estances de l’emperador, les
cuines, es volta un passadís de 64
metres de llarg tot cobert de mosaics
que representen diferents escenes de
la vida romana on fins i tot hi apareix
el mateix emperador. Es passa per
l’estança del conegut mosaic de les noies en bikini. Sorprèn veure que fa quasi
2.000 anys era normal que les dones anessin en bikini, jugant o fent gimnàstica
i al segle XXI encara hi hagi llocs on encara no puguin fer-ho.....
La visita val la pena malgrat ser un lloc remot, perdut al centre de l’illa. No sé
que se li va perdre allà a l’emperador...., però allà està.
Marxem amb la sensació d’haver estat en un lloc molt especial.
En una de les paradetes de l’entrada al recinte em compro una miniatura dels
típics “carretinos” (carretons) sicilians. També hi ha un home que ven figues de
moro i taronges, li comprem taronges.
Seguim pel centre de l’illa, cap a l’est i arribem a Caltagirone, poble conegut
per la seva ceràmica i per formar, juntament amb altres 7 pobles del sud-est de
sicïlia un conjunt de pobles construïts en estil barroc declarats “Patrimoni de la
Humanitat” per la UNESCO (els altres 7 són: Militello Val di Catania, Catania,
Mòdica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa i Scicli). A Caltagirone, seguint la
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guies d’internet de les àrees on dormir, trobem un aparcament on ja hi ha mitja
dotzena d’autocaravanes, també hi ha una font on ens dutxem tirant-nos aigua
amb una galleda (que gitanos!!!). Ja frescos i relaxats busquem un lloc on
sopar i finalment trobem una pizzeria per emportar i ens enduem una cosa
descomunal de tres pams de diàmetre amb una mica de tot (ens va durar dos
dies), mentre esperem la pizza, petem la xerrada amb la mestressa del negoci,
amb absoluta normalitat, cadascú explica coses del seu país i les coincidències
culturals.
21 d’agost
Els grans ens llevem aviat, deixem els nens a la
furgo i anem a fer una volta per Caltagirone.
Anem a veure la escala de Santa Maria del
Monte, amb 142 esglaons (!!) tots ells decorats
amb diferents ceràmiques dels artesans de la
localitat, tot un espectacle. Ens comprem una
papallona de ceràmica que tenim penjada al pati
de casa. Esmorzem en un bar.
De tornada a la furgo veiem, a l’igual que hem
vist i veurem en altres llocs, moltes esqueles
fúnebres, grans esqueles dels vilatans
recentment morts enganxades al carrers com si
fossin cartells publicitaris!, curiós.
Tornem a la furgo recollim els nens i marxem,
passant abans per dins del poble per ensenyarlos-hi l’escala.
A la sortida del poble ens fem un embolic doncs la gent del lloc per anar en
direcció Siracusa se’n van fins quasi Catania i després cap al sud, però
nosaltres volem anar per comarcals per gaudir del viatge i finalment ens en
sortim i arribem fins a Palazzolo Acreide (nom curiós) que forma part del
conjunt de pobles barrocs declarats Patrimoni de la Humanitat. Aparquem al
centre del poble, fa molta calor, fem cafè i uns gelats i parlem amb la mestressa
de les semblances de l’italià i el català. Anem a fer una volteta pel centre
històric de la vila. És força curiós, és totalment diferent de la resta de pobles de
l’illa. Aquest pobles van ser construïts en estil barroc doncs van ser arrasats per
un terratrèmol al 1693 i, per tant van ser reconstruïts segons l’estil de l’època:
el barroc. Malgrat tot l’esmentat, estan força deixats, una mostra més de la
poca cura de l’administració per preservar el seu patrimoni cultural i històric.
Seguim cap a l’est, fins a Noto, un altre dels pobles barrocs declarats Patrimoni
de la humanitat, però aquí només hi entrem i fem una volta amb la furgo. És
curiós esmenar que l’actual Noto està a 10 quilòmetres de l’antic que va ser
destruït al 1693 i, per tant va ser aixecat del no res seguin la idea de l’arquitecte
Giuseppe Lanza que va aconseguir un conjunt final força harmònic.
Seguim cap al sud i, guiant-nos per un altre consell de les llistes d’àrees “di
sosta” arribem a la del “Lido di Noto”. Aquesta àrea, de fet és un càmping
sense dir-se’n, amb serveis, dutxes, piques, presa de llum i fins i tot un bar i
petit mercat, a més es troba just a l’altra banda del passeig marítim del Lido di
Noto, o sigui a escassos metres de la platja, fins i tot te algunes zones amb
herba, en resum està millor que molts càmpings molt més grandiloqüents. Molt,
molt recomanable i tot per 6€ al dia......
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Arribem amb el temps just per anar a la platja a fer un bany al mar. En aquest
cas, a l’est de l’illa, és el mar Jònic.
Dinem i tornem a la platja, abans però, comprem uns gelats i una “Granita di
mandorla” (granissat de llet d’ametlla) a un tio amb un motocarro força curiós.
Passem una tarda fantàstica.
A mitja tarda marxem cap a Siracusa (aquí és on cometem una de les errades
del viatge, per un excés de pressa i no saber gaudir d’un dia de relax i platja,
ens havíem d’haver quedat allà, al Lido di Noto, un dia més, la qualitat del lloc i
el preu ens ho feien evident, però no ho vàrem saber veure)... i ens
compliquem la vida.
Parem al càmping que correspon a Siracusa, malgrat que està força lluny però
te l’autobús a la porta, i voldríem fer la reserva, anar a Siracusa i tornar a la nit,
però tanquen a les 11 i creiem que no hi arribaríem, marxem, seguim cap a
Siracusa i veiem la senyalització d’un aparcament per autocaravanes, les
seguim i anem a parar a una parcel·la d’una urbanització on hi ha una dotzena
d’autocaravanes aparcades, és un lloc estrany!. Ens cobren 12€ + 3€ de la llum
per nit i ens diuen que podem tornar tard. Ens ho creiem i anem a veure
Siracusa de nit.
Arribem a Siracusa i deixem la furgo en un aparcament municipal cobert i
sense vigilància (si no us cal aixecar el sostre pot ser un bon lloc on passar la
nit), caminem cap al centre. La part vella de Siracusa (Patrimoni de la
Humanitat) està en una illa de nom “Ortigia” a la que s’hi arriba per varis ponts,
a l’entrada d’Ortigia hi ha unes restes gregues. Ens endinsem en el laberint de
carrers petits i plens de botigues i restaurants que formen aquesta part de la
ciutat. A Siracusa tenia moltes ganes d’arribar-hi per poder passejar pels
carrers per on va fer-ho el gran Arquímedes, el famós savi grec, veure com era
una de les grans ciutats de l’antiguitat, bressol d’un bon tros de la nostra cultura
occidental. La plaça d’Arquímedes es força gran i en ella s’hi troba la catedral
(també en obres) seguim fins a la curiosa font “Aretusa” una important
sorgència d’aigua dolça a escassos metres del mar que, antigament servia per
abastir als vaixells i va donar bona part de la seva importància estratègica a la
ciutat: un lloc on obtenir un inacabable subministrament vital d’aigua dolça al
mig del mediterrani, al mig del mon conegut.
Busquem un lloc per sopar, trobem el que ens recomana la guia Lonely Planet
però està ple, seguim voltant, passem pel Call de la ciutat, encara més atractiu.
Finalment, com a turistes que som, acabem sopant en un lloc turístic (que hi
farem!!). Marxem i tornem cap al “parqueggio/càmping” pirata, fem una lleugera
perduda de camí, però finalment hi arribem i malgrat ser tard ens deixen entrar.
Aparquem al bell mig del lloc, però a aquella hora no podem demanar massa,
per l’hora que és i perquè es ple. Encara arriba una altra autocaravana més
tard i no la deixen entrar.
22 d’agost
Ens llevem i l’Èlia fa una lleugera sessió de “deures” de l’escola, en acabat ens
anem a banyar. El mar està a pocs metres de la porta, no hi ha platja, només
roques però l’aigua és absolutament transparent i amb una temperatura
excel·lent i, a més és molt poc fonda: perfecte!!!, un espectacle pels sentits, ens
tirem més de dues hores sense sortir de l’aigua!, juguem, mirem els peixos i
intentem pescar amb un fil penjant de la ma i agafem una mitja dotzena de
peixets.
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Anem a dinar i, mentre dinem, tenim
espectacle !!: vénen els carabinieri i
fan una inspecció (ens sembla
entendre un control ecològic!) a la
instal·lació que, evidentment no te cap
permís ni condició per donar un servei
correcte. No hi ha aigua, la dutxa és
una mànega que hi darrera d’unes
plantes i no hi ha cap servei (WC),
desaigües, ni res. Ens dona la
impressió de que li fotran un bon
paquet perquè xerren bastant i fan
moltes fotos.
Marxem, després de dinar, cap a “l’Àrea arqueològica de Siracusa” que és un
recinte que inclou diverses construccions de l’època grega.
Aparquem i paguem a un individu que tot i ser furtiu ens dona un rebut,
espectacular!! s’hi entra just al costat de l’amfiteatre, i anem directes al teatre
grec. La impressió que es te en arribar-hi és molt semblant a la que vaig tenir
davant dels temples de Paestum o Segesta, et quedes mut, els ulls van d’una
banda a l’altra intentant copsar la grandiositat del lloc i no pots.
El teatre grec de Siracusa va ser
construït a la mateixa falda de la
muntanya, amb una pedra molt blanca
que brilla amb força i encara li dona
una major empremta de puresa, les
dimensions són espectaculars: tenia
capacitat per 16.000 espectadors
asseguts!, això ho diu tot. Aquí s’hi
representaven
les
apocalíptiques
tragèdies gregues de Sófocles o
Eurípides a les que fins hi tot hi van
assistir els seus autors i tu ets allà, en
pantaló curt i gorra, i t’adones de la teva insignificància física i històrica. Preciós.
Junt al teatre hi ha una zona ajardinada, que rep el curiós nom de “Latomia
(jardí) del Paradís” on hi ha diverses coves entre les que destaca la “Orella de
Dionisi” una cova (fruit de l’extracció de pedra per la construcció) amb una
curiosa acústica que ens fa passar una bona estona. Clar que en aquell entorn,
de vacances a Sicília i amb el sol començant a baixar tot és més bonic.
Marxem de Siracusa, cap al nord, amb la mirada posada a l’Etna, el senyor de
l’illa, i ens hi comencem a acostar. Voltem Catània per l’interior fins sortir de
l’autopista seguint les indicacions del “Parco dell’Etna”, cap a Nicolosi. Parem a
comprar alguns queviures i comencem a pujar, i seguim pujant, arribem a
Nicolosi, on, seguint la guia de llocs per dormir, en hi ha dos. Però no ens fan el
pes. A la Marta no li fa gràcia anar a dormir sota el volcà, però sembla que no
hi ha altre remei.
Seguim pujant, ja no hi ha pobles, és negra nit, el lloc és una mica misteriós,
pugem més, i més, i finalment arribem al pla on es troba el refugi Sapienza i
uns enormes aparcaments plens d’autocaravanes. En poca estona hem pujat
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del nivell del mar fins els 1.910 metres d’alçada. La temperatura ha canviat, fa
una mica d’aire i la vista, malgrat que de nit, és impressionant sobre l’àrea de
Catania i el cel sembla tenir més estels del compte.
La meva satisfacció és enorme doncs estic en un lloc del que tota la vida n’he
sentit parlar, estem sobre l’Etna, aquell volcà que al llarg de la teva vida l’has
anat veient, de tant en tant, actiu, als telenotícies i el cert és que fa un cert
respecte.
Des de l’aparcament es pot veure, com des d’un balcó, tota l’àrea metropolitana
de Catània esquitxada de milers de llums, espectacular!!
Enviem un SMS a tots els nostres amics i familiars per fer-los partícips de la
nostra alegria d’estar en un lloc tan especial.
Sopem botifarra de pistatxos! i dormim ben tapats.
23 d’agost
El sol canvia els colors i el paisatge,
amb la relativa proximitat al mar, es te
la sensació d’estar en una mena de
balcó gegantí.
Ens llevem aviat i anem cap al
funicular que puja cap al cim del volcà.
Obren a les nou però ja hi ha una
mica de cua, doncs ja han començat
a arribar autocars..., ens afanyem.
El trajecte cap al cim es composa
d’un primer trajecte en telecabina i un
segon en una mena de camió – autocar - tot-terreny fins al cim, això es pot fer
tot així o, des de fer-ho tot a peu, a fer diferents combinacions de pujada i/o
baixada. Nosaltres pugem i baixem en mitjans mecànics i el preu total ens surt
per 140€, tots quatre. És car, però personalment, ens compensa.
Així doncs agafem el telecabina on es puja fins una estació intermitja i allà fas
una altra cua per agafar el vehicle que et porta fins la màxima alçada
autoritzada, prop dels 3.000 metres, tot creuant uns immensos camps de lava
esmicolada i cendres.
Un cop prop del cel, ja es veu clarament el con del volcà, fumejant,
amenaçador (feia cinc setmanes que havia fet una erupció i en va fer una altra
també setmanes després de ser-hi nosaltres). Fa bastant de vent i fresca.
Anem amb el folre polar. Els cims estan coberts de groc i blanc, producte dels
dipòsits de sofre i altres productes, fa una lleugera olor a sofre. El lloc a on
s’arriba és un immens camp de lava
esmicolada totalment negre.
Un cop allà es pot fer un breu
recorregut pels petits cràters propers,
alguns d’ells fumejants. Recollim
pedres de tots colors. En un punt
determinat, absolutament igual a
qualsevol altre de l’entorn un guia
rasca una mica el terra i ens fa tocar
i...crema!!. Fem un recorregut circular,
força agradable, i finalitzem al lloc de
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sortida on esmorzem. No cada dia es pot esmorzar a 2.920 metres d’alçada (!!),
sota la mirada d’un volcà actiu i amb un horitzó infinit. Amb un terra
absolutament negre i el cel blau com a decorats. Tot un privilegi.
Baixem i voltem el volcà per l’oest, per la carretera que el circumda per l’interior
de l’illa.
Estem en plena zona de camps de pistatxers (arbres de pistatxos). Busquem
un bon lloc on dinar però no trobem cap lloc que ens agradi (hi ha deixalles per
tot arreu) i tingui ombra i, finalment, parem a dinar a l’entrada de Bronte (junt al
cementiri) perquè hi ha una ombra, la dels xiprers, i hi ha una font amb una
aigua força freda, on para força gent a agafar-ne.
Dinem i parem en una de les plantacions de pistatxos, on l’amo ens acull amb
alegria, ens ho explica tot sobre el cultiu del pistatxo (com ara que per cada
arbre mascle hi ha d’haver 10 femelles i que es cull cada dos anys) i ens fa
tastar tota mena de productes fets de pistatxo: crema dolça, una mena de
Nocilla però verda! (excel·lent!!), pesto, galetes i pastís, també ens fa signar al
llibre d’honor de la plantació. Comprem una mica de tot i parem a Bronte
(capital mundial del pistatxo, segons diu el cartell a l’entrada del poble) a fer un
cafè (amb el pastís e pistatxo) i un gelat.
Seguim endavant voltant l’Etna, passem per Randazzo on comprem carn i fruita.
Ara girem cap a l’est, sempre amb l’Etna a la dreta, cap al nostre següent
objectiu: les gorges d’Alcàntara. Hem deixat els pistatxers i ara entrem en una
zona de vinyes i avellaners, volem comprar vi però només el venen a dojo.
Passem per una zona on hi ha un petit incendi forestal i parem a veure les
maniobres dels hidroavions i dels helicòpters.
Arribem a l’aparcament de les gorges
cap al tard i intentem quedar-nos-hi a
dormir però ens fan fora i tornem
enrera buscant unes senyals de àrea
d’autocaravanes que hem vist. Les
trobem i fem cap a Motta di
Camastra. Aquest és un altre lloc
pintoresc de l’illa, aquest pseudocàmping és, segons ens van dir, una
mena d’instal·lació municipal construït
a la vora de la llera d’un riu amplíssim
i sec, amb un paisatge semblant a
Almeria, però amb l’Etna la fons, sempre et recorda la seva presència. Aquesta
instal·lació disposava d’ombra, wc, dutxes, llum, piques, barbacoes i un cobert
amb taules on poder estar-hi i tot això per un preu de: a voluntat!!!!. (nosaltres
vàrem pagar 12€ per una nit, llum inclosa) Molt tranquil i acollidor amb només
tres o quatre autocaravanes més. Sempre hi havia algú del poble a l’aguait de
qui entrava i sortia però sense cap pressió. Fins i tos se’ns van oferir per si
volíem que ens portessin fins les gorges. Acollidor i encantador.
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24 d’agost
Ens llevem tranquil·lament, (pel càmping
apareix un home venent pastes i pa recent fet,
(en comprem) esmorzem i anem cap a les
Gorges del riu Alcàntara, en italià: “Gola
dell’Alcàntara”, el muntatge és considerable,
un gran aparcament, un edifici amb bar,
restaurant i botigues i les guixetes, a més del
lloc de lloguer de material pel riu. Hi ha diverses
possibilitats de recorregut pel riu i, nosaltres
optem per la més senzilla doncs l’únic que
volíem era banyar-nos una mica al riu, paguem
l’entrada (10€ tots quatre) i baixem cap al riu
amb el banyador ja posat. Al riu si accedeix per
un caminet o en ascensor doncs les gorges són
força estretes i fondes. Baixem tots contents, el paisatge és impressionant amb
un bonic riu d’aigües molt netes que surt d’un congost basàltic i s’eixampla
formant una zona molt lúdica i accessible per a tots els públics i edats. Arribem,
ens descalcem i...., la mare que va parir al riu!!!. L’aigua te una temperatura
espectacularment freda, ara entenem perquè lloguem botes-peto d’aquelles de
pescador de riu que t’arriben fins el pit. No es pot aguantar. A la Marta se li
acaben posant els peus blaus!!.
Malgrat tot, el lloc és preciós, el riu Alcàntara ha excavat al llarg dels temps un
espectacular congost d’uns 500 metres de llarg, uns 200 d’alçada i tot just 5
metres d’amplada, o sigui poc més que una esquerda en les polides parets
basàltiques que el composen amb els perfectes hexàgons basàltics que li
donen un aire metàl·lic i una mica irreal. Hi ha nombrosos punts on l’aigua surt
màgicament d’entre les escletxes dels hexàgons brillants i polits. El riu, per si
no en teníem prou amb la temperatura, baixa amb força doncs les parets són
molt estretes i estan perfectament polides. Enfilem riu amunt, cap a la gola, en
Marçal davant i jo al darrere amb l’Èlia sobre les espatlles, fins que arribem al
primer obstacle, allà la gent crida per la por i la temperatura de l’aigua, al mig
del riu, tot i tenir pocs metres d’amplada, hi ha un monitor que ajuda als
agosarats que, mullant-se fins el pit, passen aquest obstacle. En Marçal ho fa,
jo no puc, no m’atreveixo a mullar-me més, a
més l’aigua te molta força. De tornada i ja tots
quatre junts, fem un passeig riu avall, al sol,
amb aigua fins els turmells que ho fan molt més
agradable.
Marxem amb pena i tornem a dinar al migcàmping de Motta di Camastra on ens dutxem.
Després de dinar anem fins a Taormina, lloc
que malgrat sabíem que era molt turístic, totes
les informacions ens deien que era força bonic.
Taormina
és
una
localitat
costanera
absolutament turística i massificada amb
carrers estrets i unes pendents considerables.
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Impossible aparcar. Finalment decidim aparcar en un aparcament de pagament
on, pel preu de l’aparcament et pugen en un autobús (ple de gent) fins al centre
del poble. Arribem al final de l’autobús i entrem a la part antiga de Taormina, la
quantitat de gent que volta pels seus carrers és la suma de Lloret més Calella
més altres llocs, tot junt. Anem fins al teatre grec que te l‘enorme privilegi de la
seva ubicació: les pedres del teatre grec, el mar i al fons l’Etna. Ens hi quedem
una estona asseguts badant, estan
preparant un concert.
Sortim del teatre. Una ampolla d’aigua:
2.5€, no la comprem. Fem una volta i
tot són botigues totalment selectes a
preus inmirables. Marxem una mica
angoixats i ens acabem d’emprenyar
quan a l’aparcament ens cobren 20€
per unes tres hores.
En la nostra humil opinió i tenint en
compte la nostra sempre intenció de
ser viatgers i no turistes: Taormina és
perfectament prescindible en un viatge
a Sicília. No hi ha res d’especial que mereixi el preu que s’ha de pagar.
Bastant escamats decidim tornar a dormir a l’àrea de Motta di Camastra i parar
a sopar al poble de Gaggi, on, de camí cap a Taormina, hem parat a fer cafè.
Sopem tres pizzes i gelats per 26€, sobra una pizza que ens l’emportem per
demà esmorzar.
Dormim la mar de bé i l’endemà paguem 10€ al marxar.
25 d’agost
Ens llevem i comprem un preciós pa en forma d’estrella al senyor forner que
passa pel càmping pel matí.
Esmorzem, mirem el mapa, i decidim sortir de Motta di Camastra cap al Nord,
per una petita carretera comarcal que ens permet veure l’Etna per darrer cop.
De baixada cap a la costa passem per una zona de preciosos boscos, amb
avets i ramats de vaques. Tornem a veure, al fons, el mar i les illes Eòlies com
esquitxos rocosos caiguts del cel al mig del mar.
Anem baixant, passant per petits pobles allunyats de les rutes turístiques, fins a
arribar, altre cop a Milazzo, tancant així la nostra volta a l’illa. Però encara no
s’ha acabat res, encara ens faltava veure el millor del viatge.
Com que ja ens ho coneixíem, mínimament, parem al centre de Milazzo per
anar a l’oficina de Turisme i recollir informació de les illes Eòlies, concretament
per passar la nit a la de Stromboli, ens donen alguns telèfons.
Sortim de Milazzo, en direcció al far de Capo Milazzo, fins arribar al càmping
“Riva Esmeralda” (un dels dos que hi ha, que, a més, estan junts). El càmping
està tocant al mar, i és força agradable i ombrívol malgrat que una mica
antiquat, però no ens cal res mes. Acampem davant del mar, en una bona
ombra i encara arribem a temps de fer-nos un bany a la platja del càmping.
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Després de dinar, fem les reserves (telefònicament), per anar a Stromboli i, un
cop fet això, agafem l’autobús que para a la porta del càmping(els bitllets els
venen al mateix càmping), i ens porta fins al centre, doncs volem comprar els
bitllets per anar l’endemà a les illes Eòlies, però no els venen fins una hora
abans de la sortida, malgrat que si veiem els horaris i decidim agafar el de les
12 per anar fins a Stromboli.
Com que ja estem al poble, a Milazzo, fem una volta i ens mengem el primer
brioix amb gelat. El brioix amb gelat és una menja típicament siciliana i en
menja tothom, grans i petits i de tots els gustos, i és el que sona: un brioix (en
hi ha vàries mides) que l’obren i el farceixen del gelat que vulguis, és un
excel·lent esmorzar o berenar per totes les edats. Això, juntament amb els
granissats amb nata o, com diuen ells: “granita con panna”, han estat un dels
grans descobriments culinaris d’aquestes vacances 2006.
Fem una volta pel passeig marítim doncs el primer dia vàrem veure força
pescadors que venien el seu peix i en volem comprar. Després de molt voltar,
en trobem un parell de pescadors que encara en venen: l’un te peix sabre ( a
9€ el kilo) i l’altre te unes tonyinetes ( a 12€ el kilo), en comprem quatre. Volem
agafar el bus per tornar al càmping, però no trobem la parada, malgrat això ens
recull (crec que per pena) entre dues parades, i ens porta fins el càmping.
Per sopar fem el peix a la brasa, boníssim.
El càmping te un gran i concorregut bar - restaurant que, sobre tot, a les nits
s’omple i on hi fan música en viu, hi anem a fer el cafè després de sopar.
26 d’agost
A les 09.30 agafem l’autobús des del
càmping Riva Esmeralda, on deixem
la furgo fins l’endemà, pagant només
l’estada del vehicle al càmping (10€),
que a més podem deixar a la mateixa
plaça on estem (doncs a l’endemà hi
tornarem) i, també la podem deixar
endollada (perfecte!)
A
l’arribar
a
Milazzo
anem
directament a comprar els bitllets per
les Eòlies (56€) i com que anem amb
molt be de temps podem esmorzar
uns brioixos amb gelat. Fem una volta pel barri de les peixateries, tot ple de
gent i vida, les parades tenen unes tonyines impressionants i les tallen amb un
art digne de mestres, tallen uns filets extraordinàriament prims.
A l’hora anem cap el port doncs el vaixell surt a les 12, però va una mica
endarrerit doncs ha de repostar.
Al vaixell li diuen “Aliscafo” i és un vaixell força ràpid que llisca per sobre de
l’aigua amb unes menes de patins que
l’aixequen a l’accelerar i, amb el
menor rosament li permeten anar més
ràpid. El vaixell només te butaques i
aconseguim anar a primera fila per
veure millor el paisatge i el trajecte.
Dinem uns entrepans que portem.

22

Sicília, el centre del món

Estiu 2006

El recorregut passa per totes les illes Eòlies i també hi para. En primer lloc para
a Vulcano, després a Lípari, Salina, Panarea per finalment, tres hores després
arribar a Stromboli.
El recorregut és força espectacular, les illes són unes abruptes formacions
rocoses, dures i castigades, de fortes pendents i pocs arbres que trenquen la
blava línia de l’horitzó amb força, semblen néixer del no res al bell mig d’un mar
que les acull, sembla que les hagin posat allà fa poc, que hi siguin
provisionalment. Sigui com sigui la seva visió està plena de força, la mateixa
que els hi donen els volcans que les van fer néixer.
A Vulcano hi veiem les fumaroles del volcà, a Lípari (la més gran i capital
administrativa de les illes) s’hi veu més civilització, Panarea és tot just una gran
roca inclement esquitxada d’algunes cases i, finalment, Stromboli és un
perfecte con volcànic que surt amb força del mar fins prop dels mil metres
d’alçada (924 metres, als que cal afegir els 2.200 metres que s’enfonsa al mar).
El volcà, permanentment actiu, està coronat per una fumera blanca i densa
amb aspecte de núvol que, de dia, arriba a confondre.
Te un aspecte tan tòpic de volcà, d’illa volcànica, que qualsevol nen que no
l’hagi vist mai ho dibuixaria igual.
Finalment, tres hores després de sortir
de Milazzo, arribem a Stromboli, la
més encisadora de totes les illes. Al
petit port hi ha força moviment entre
gent que espera als que arriben, altra
gent que espera per pujar al vaixell en
que acabem d’arribar per tornar cap a
Sicília, els negociants de l’illa a la
cacera del turista i badocs en general.
L’ambient és tranquil, relaxat, lluminós,
illenc. A Stromboli no hi ha cotxes, tan
sols
motos
elèctriques(!!),
“motocarros” d’aquells tipus Vespa i cotxets elèctrics, tipus golf; fins i tot els
carabinieri van en cotxet elèctric això sí, logotipat. Tot és a prop i no hi ha
carreteres, tan sols camins de terra, l’únic carrer asfaltat és el curt tram de
carrer de la façana litoral.
Entrem al poble i pugem, pel carrer principal,
estret tort i pendent, de tant en tant ens hem
d’apartar per deixar passar a alguna motoreta,
el que anem veient ens agrada, cases baixes,
parets blanques i cel blau.
Aviat arribem al bar Rafael, també conegut
com restaurant Luciano on hem llogat
l’habitació (130 €uros, llit de matrimoni i lliteres,
amb bany), és car però és el que val, estem en
un lloc molt turístic i hi ha poques opcions, per tant...
Ens instal·lem i anem a fer una volta i buscar l’empresa Magmatrek que
organitza viatges al cràter del volcà, quan ens veuen entrar amb la pinta de
turistes i la nena ens diuen que no cal que en parlem, que la pujada és bastant
dura i la tornada, de nit, no aconsella fer-ho amb nens. Llàstima perquè havíem
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portat la roba d’abric i bon calçat, hi renunciem..., però busquem alternatives!!,
que passen per dues vies: veure el volcà des del mar i/o des de l’observatori.
Com que el fet d’estar a Stromboli és un clar exemple d’una de les meves
màximes quan viatjo: “Aquí i ara” després d’informar-nos decidim fer tot el que
poguem i això consisteix en anar en barca fins al davant de la “Sciara dil fuoco”
(La escala del foc) que és el nom que rep la falda del volcà per on van caient,
cap al mar, la lava i les roques incandescent que el volcà va llençant i, acte
seguit llogar quelcom que ens porti fins l’observatori.
Hi ha vàries empreses/guinguetes (xiringuitos) que fan els viatges en barca,
però el mar està lleugerament mogut i en hi ha alguns que tenen dubtes de si,
arribada l’hora sortiran o no. Mirem i remirem i finalment n’agafem un d’una
noia força trempada (que ens recorda l’Anna, la meva neboda), que ens fa un
bon preu pel viatge en barca (malgrat que no ens assegura que es faci) i ens
gestiona el viatge a l’observatori pel qual, inicialment ens demanaven 40 €uros
d’anada i altres 40 de tornada i finalment aconseguim per un total de 50 €uros.
Tornem al poble on poca cosa hi ha que veure, llevat de la casa on Roberto
Rossellini i Ingrid Bergman van viure una història d’amor mentre rodaven la
pel·lícula Stromboli. Sopem uns entrepans que portàvem a la terrassa de
l’hostal i anem cap al port. Finalment el viatge sí es fa!!, doncs el vent ha calmat.
I comença una nit d’aquelles que recordes tota la vida !!!
Sortim en la barca, juntament amb altres sis persones i comencem a voltar l’illa,
cap el nord. No veiem res d’especial. El mar està mogut però és suportable.
Després d’uns bona estona de navegació, comencem a veure una fumera
incandescent al cim del volcà, això de per sí, ja ens emociona però de cop i
volta es sent i es veu una explosió del volcà i se’ns posen tots els pels del cos
de punta, seguim avançant i el volcà continua fent explosions. Segons ens
diuen avui està especialment actiu. L’espectacle és apassionant, és la natura
en el seu màxim esplendor, és la mare terra en una demostració de la seva
força que et fa veure la teva insignificància. Estem una estona parats, davant
de l’Scala dil Fuoco (un nom molt coherent i descriptiu) veient les continues
explosions del volcà i com les roques incandescents cauen rodolant muntanya
avall, cap al mar. Tot són sensacions, és negra nit, estem al mig del mar i
davant d’un volcà en erupció. Tot un espectacle.
Finalment comencem a tornar, a contracor, mirant cap enrera fins perdre el
volcà de vista a la mateixa vegada que comencem a veure el port.
Arribem al port i baixem de la barca encara enlluernats pel que acabem de
viure i veure i ens disposem,
entusiasmats i excitats, a fer la segona
part.
Just on havíem quedat ens està
esperant un preciós motocarro i el seu
peculiar conductor, una mena de vell
rocker vingut a menys, que ens ha de
portar fins l’observatori.
La fila que fem tots pujats dalt
d’aquella andròmina sorollosa és
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espectacular, no hi més que veure la foto annexa. El cert és que a mi em fa
molta il·lusió anar amb el motocarro i no amb qualsevol giny elèctric, silenciós i
impersonal. Personalment els motocarros m’han donat sempre l’imatge de
força, d’humilitat i senzillesa, de ser l’eina de gent que no pot aspirar a més
però que juntament amb el seu amo són invencibles.
Bé doncs, comença la segona part de l’aventura.
Sortim del port, creuem el poble i comencem a passar per llocs per on no
sembla possible que aquell escandalós vehicle pugui passar de tan estrets que
són, però sí, hi passa i, a més a velocitat supersònica i sense que el seu
conductor canviï la cara. Anem per camins de terra. Fem girs en lloc i amb
angles inversemblants, sense cap dubte en les maniobres, sense cap contacte
amb les parets que ens envolten. A vegades sembla que li falta potència però
sempre, encara que ranquejant, se’n surt i tira amunt.
Aquest camí es pot fer a peu des dels poble, doncs trobem gent que va i ve
amb llanternes pel camí.
Finalment, sorpresos per estar encara d’una peça arribem a l’observatori, que,
com era d’imaginar està ple de gent.
Aquest paratge, anomenat “L’Observatori” està a uns 400 metres d’alçada, o
sigui a mig volcà i desconec, doncs de nit no ho veiem, si realment al voltant hi
ha algun observatori científic que doni nom al lloc, malgrat que suposem que sí.
Quedem amb el guia/conductor/rocker frustrat que ens recollirà al cap d’una
hora amb el seu flamant vehicle.
El lloc és un restaurant amb una gran terrassa on hi ha gent sopant i, en una
racó, una zona més fosca amb unes taules on hi ha algunes persones, ens hi
acostem i observem que des d’allà es te una visió privilegiada del volcà que
ens continua oferint el seu espectacle.
La situació doncs, és aquesta: som tota
la família, de vacances, a Stromboli,
una preciosa illa volcànica al centre del
Mediterrani, còmodament asseguts, a la
terrassa
d’un
restaurant
amb
l’espectacle, únic, de fer un cafè (italià)
mentre tens davant teu un volcà en
erupció. La situació és IMMILLORABLE.
Pot ser semblant, imitable o igualable
però no millor.
Fem tot un seguit de fotos i vídeos
doncs la situació és ideal, tinc la camera amb el trípode posat a sobre la taula,
junt al cafè i vaig fent diferents preses de les
contínues i diferents erupcions que el volcà
va fent. No parem de d’emetre sons
d’admiració, tota la gamma de: OH!, de:
Mira!, de: Ara, Ara! se’ns queda curta. En
una de les gravacions se sent en Marçal
amb un: “uala tolonco!!!” força graciós i
divertit, del que sempre riem quan ho
reproduïm.
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Juntament amb la lava, el volcà va fent explosions que et van posant la pel de
gallina, el so, profundament greu neix del fons de la terra i se’l sent pujar fins
esclatar en una orgia de força i llum. El so poderós de les explosions, sacseja
les teves vísceres i et fa sentir part de la terra, aquell so et traspassa i et fa seu.
L’espectacle de que estem gaudint se’ns està gravant a la part més fonda del
nostre intel·lecte i del cor, doncs no sols ens admirem de la força de la natura
sinó que desperta en nosaltres els més primitius sentiments d’admiració.
Al cap d’una estona, l’Èlia s’adorm i és que ella no perdona.
Com us podeu imaginar, en aquesta situació, una hora passa volant i, massa
aviat, reapareix el nostre conductor per tornar-nos a la realitat. Ens hem
compromès i hem de marxar. Ho fem amb la sensació de que, avui, hem viscut
quelcom que es recorda tota la vida i això m’alegra per mi, però sobre tot pels
meus fills, perquè hem volgut fer-ho, hem pogut fer-ho i ho hem fet.
Amb l’experiència que avui hem tingut ens queda clar que hi tornarem i que hi
pujarem.
Després d’un viatge de tornada de les mateixes característiques del d’anada
arribem al poble pletòrics de vida.
Anem a dormir, deixem la finestra oberta, per poder gaudir del cel curull
d’estels, i sentint dins del nostre cap els sons del volcà que encara ens fa
tremolar, l’aire fresc entra per la finestra, ens deixem dissoldre en la natura.
27 d’agost
Amb el dubte de si el que vàrem viure i veure ahir nit va ser realitat o un somni
ens llevem amb un dia radiant, el sol entra per la finestra i des d’ella veiem el
volcà i el mar. Era cert estem a Stromboli.
I per recordar-ho sempre, li compro allà mateix i li regalo, unes arracades
d’obsidiana a la Marta. Per intentar tenir per sempre un trosset d’Stromboli amb
nosaltres.
Anem a esmorzar a un atractiu bar a mig camí del port, on malgrat estar en una
illa tenen un assortiment de productes i amb una qualitat excepcional.
Esmorzem brioixos amb gelat, caffe-latte (cafè amb llet) i una granita de
maduixa amb nata (que també s’ho prenen per esmorzar), unes pastes i un
cafè, om sempre..., boníssim.
Aquest petit passeig fins el mar ens refresca la
sensació d’illa que vàrem tenir ahir a l’arribar.
És agradable, acollidora i tranquil·la.
Anem a la platja.
De camí, preguntem i comprem el bitllet de
tornada d’Stromboli a Vulcano (l’altra de les illes
Eòlies amb un volcà actiu, però menys...).
La platja és força especial, la sorra és negra,
volcànica i te diferents textures des de pedretes
d’uns pocs centímetres de diàmetre fins la sorra
més fina, justs allà on trenquen les ones.
L’aigua està molt tranquil·la i neta i la sensació
al ficar el cap sota l’aigua és bastant irreal
doncs el fons negre i uniforme no reflexa cap
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llum i per tant es perden les referències la qual cosa, combinada amb la
netedat de l’aigua et dona una sensació d’estar flotant en el no res. Estrany i
molt atractiu alhora, però molt agradable.
Darrera nostre, on s’acaba la platja, comença la falda del volcà, aixecant-se
cap el cel amb força, i la vista puja fins arribar a la fumera, blanca i espessa
que neix contínuament del seu cim. Ell sempre està allà, no te’n oblidis.
A les 11, amb el cor força encongit, agafem el vaixell cap a Vulcano, ens anem
girant per veure com el perfil del volcà i de l’illa es van fonent amb la calitja que
el dia i la distància van posant entre nosaltres.
Cap a les 12 arribem a Vulcano, una illa, com totes les Eòlies d’origen volcànic
i amb un volcà, també actiu però que “només” emet fumaroles sulfuroses. Al
baixar del vaixell ens trobem en Marçal enraonant amb uns altres catalans que
s’ha trobat al vaixell i, al separar-nos a l’arribar al port, li esmento que aquell
home amb qui parlava era el ex-jugador del Barça, Josep Moratalla.
Aquesta illa és més gran i hi ha més moviment, te carrers asfaltats i cotxes!!, la
qual cosa, per contraposició, et fa veure l’idíl·lica que era Stromboli. Vulcano és
molt més turística i “civilitzada” amb botigues de records i restaurants, o sigui,
no ens agrada tant. Comprem mitja síndria i ens la mengem a peu dret enmig
d’una cruïlla.
Seguim endavant i la pudor ous
podrits ens ve a buscar i ens
acompanya fins que arribem a la
bassa de fang borbollant i calent, i
pudent, junt a la platja que no és més
que un efecte del volcà, que fa brollar
de sota terra aquest fang a una
temperatura força alta i omple una
gran bassa on la gent s’hi rebolca com
a marrans en espera de la curació de
tots els mals o, si més no, d’algun
d’ells. Abans l’accés era gratuït..., però ja no: 6 €uros per dues entrades (els
nens no paguen) i dues dutxes. L’olor, un cop dins la bassa, no és tan forta o
és que ja t’hi has acostumat. Si bé, es cert que et dura força estona, se’t queda
enganxada a la pell durant alguns dies. En sortir, les ungles et queden negres,
malgrat això hi ha força gent que s’enpastifa i s’ho deixen assecar, tot i que no
aconsellen estar-hi més de 10 o 15 minuts, doncs aquest fang te una elevada
dosi de radioactivitat. Un cop ben arrebossats es baixen unes escales i es
baixa al mar per esbandir-se, en aquest lloc el mar, a l’igual que la bassa de
fang, també te punts on bull i treu restes sulfuroses que també estan força
calentes. Acabat aquest bany medico-lúdic ens dutxem però la olor de sofre es
manté enganxada a la pell i la roba, durant dies.
Dinem a un self-service estrany junt a la bassa on, en acabat de dinar ens
guarden les bosses fins l’hora de marxar (27 €).
Jo tenia la idea inicial de pujar al volcà però entre la mandra, el sol del migdia i
després d’haver estat a l’Etna i a Stromboli, pujar allà un migdia d’agost per
veure unes fumeres no em va fer el pes.
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Fem una volta per les rodalies, per unes botigues horribles de records encara
més horribles, malgrat això, en Marçal es compra un penjoll amb un mussol...,
acabem, com era d’esperar fent un cafè al moll, a la terrassa d’un bar que te
força ambient, hi ha gent i música.
Mentre esperem l’aliscafo de tornada a Milazzo, ens trobem amb una noia
basca que, amb una beca, està a Sicília estudiant i treballant i ens confirma la
nostra sensació de que l’administració és pràcticament inexistent a l’illa, que
tothom fa el que vol i/o el que pot.
Tornem a Milazzo, mentre esperem l’autobús fem una partida de cartes al terra,
a la vorera, amenaça tempesta, però res. Arribem al càmping, arribem a la
furgo, arribem a casa... , després de sopar anem al bar on, com cada nit hi ha
música en directe i, com cada nit, cap cambrer ens fa cas. Finalment l’Èlia li
aixeca la ma a un cambrer perquè vingui i aquest, simpàtic i educat, li riu i li
torna la salutació..., però no ve, ens fem un fart de riure (fins i tot altres cops
recordant-ho)
28 d’agost
Darrer dia a Sicília.
Decidim marxar després de dinar per aprofitar el matí a la platja.
Al matí. En aquest càmping també venen a vendre pa i en comprem, més tard
ve un home, amb el seu motocarro, a vendre la seva fruita i verdura i en
comprem (també ous), aquest home ens ven una fruita, a mig camí de
l’albercoc i la pruna, de la que no recordo el nom, i que malgrat el seu aspecte
d’estar encara verd, no és així i és força bona, ens diu que és una fruita típica
de Sicília, d’aquella zona, i que ja molt poca gent en cultiva. Una experiència
més que ens emportem.
Ens passem tot el matí a la zona de roques al davant del bar del càmping,
banyant-nos i pescant des de dins l’aigua, amb el fil a la mà (n’agafem dos
peixos, i els deixem anar). Hi ha una passera amb escales per baixar a l’aigua
que està molt neta, ens banyem tots mentre mirem com els peixets picotegen
l’esquer que els hi posem, és força divertit.
Havent dinat marxem, i com passa sempre, en aquell moment tot és més bonic,
el mar està molt tranquil, el sol llu, tot és pau i equilibri.
Parem a MIlazzo a fer les darreres compres sicilianes: Latte di mandorla (llet
d’ametlla), suc de taronja sanguina, pasta i sobres de “rissotto” arròs preparat.
Fem el darrer cafè i “canoli” i aleshores en Marçal ho tasta (no ho havia fet
abans) i descobreix que li agrada! .
De camí a Messina ens ataca (amb
força) el dubte de perquè marxem si
encara ens queden quatre dies, però
decidim seguir el pla inicial de que en
cas de tenir temps visitaríem Pompeia
i Ercolano i seguim endavant.
Creuem l’estret de Messina, amb
llàgrimes als ulls (personalment soc
de llàgrima fàcil), mirant enrera cap a
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Sicília, cap a la posta de sol, que ho fa tot més melangiós. Marxem d’una terra
que ens ha acollit sense cap escarafall, com si ens coneguéssim de tota la vida,
marxem d’un lloc amb gent senzilla i amable. Deixem enrera una illa carregada
d’història, antiga i moderna, pels seus quatre, o més ben dit tres, cantons.
Marxem d’un indret que, en un moment de la història, va estar al centre del
mon que aleshores es coneixia, i això ha marcat la seva història.
Arribem a Messina amb les darreres llums del dia i agafem l’autostrada cap al
nord, sopem (bikinis) en una benzinera i seguim una estona més, fins arribar a
una zona de muntanya, prop de Roglione, on sortim de l’autostrada i trobem
un aparcament força tranquil on passem la nit.
29 d’agost
Hem dormit molt bé, ens llevem i
esmorzem al mateix aparcament.
Tornem a agafar la carretera i manta
en direcció a Pompeia on hi arribem al
migdia, després de passar per mil i
una zones d’obres.
Aparquem en una plaça just davant
d’una de les portes del recinte on hem
de pagar a un, diguem-ne pseudovigilant, de l’aparcament. Dinem allà
mateix.
En acabat entrem al recinte de Pompeia, entrem en el túnel del temps.
Per la porta on entrem no tenen audioguies (té collons!!) i hem de creuar tot el
recinte, fins la porta principal, per aconseguir-ne una i el que anem veient ens
deixa meravellats.
Tot està intacte des del 24 d’agost de l’any 79, des del moment en que en
Vesubi va esclatar i va sepultar Pompeia i Ercolano, els carrers, les cases, les
botigues amb els dipòsits de ceràmica on guardaven el gènere, les pintures,
fins i tot de propaganda electoral!!. Els carrers empedrats, les voreres, els
passos per vianants, les fonts, tot està al seu lloc, parat i silenciós, harmoniós i
elegant. Entrem a les botigues i les cases, magatzems i temples amb silenci, en
contínua
admiració.
Malgrat
la
grandiositat (en tots els sentits de la
paraula), de tant en tant, entre les
restes hi ha magatzems tancats amb
reixes en mal estat, amb restes
apilades i cobertes de pols i merda,
tines, àmfores, escultures els motlles
dels cossos d’algunes persones que
van morir a l’instant per les
emanacions del Vesubi dins de vitrines
brutes i rovellades. Una vitrina, també
bruta, amb un cartell vell i tort, anuncia

29

Sicília, el centre del món

Estiu 2006

que la figura que havia d’haver-hi al seu interior (la d’un gos recargolat) està al
Canadà. L’administració italiana torna a mostrar-se en tot el seu esplendor....,
Visitem les antigues termes on hi ha dos dels motlles, en guix, de dues
persones que hi van morir asfixiades pels gasos, és sobrecollidor, la seva
reialesa, el gest terrible del moment de la mort d’una persona aturat per sempre
més en el temps, una mort lenta i suau de fa prop de dos mil anys. Infon molt
respecte. Seguim passejant admirats, passem per la casa amb el famós mosaic
del “cave canem” (Compte amb el gos) que hi ha a la porta d’entrada. Passem
per la casa noble on hi ha el, també famós, mosaic d’Alexandre el Gran (tinc la
seva foto com a fons de pantalla del meu ordinador ! i en teniu la foto a la
portada d’aquesta crònica). Entrem a les restes d’un bordell, amb les petites
habitacions amb els llits de pedra i amb pintures
decoratives al·legòriques del que allà s’hi feia...
Fa un petit xàfec i en acabat surt el sol i veiem
l’arc de Sant Martí per acabar d’engrandir i
embellir el decorat. El Vesubi, sempre al fons,
vigilant amenaçant esta cobert de núvols.
Comencem a tornar, passem pels teatres de
Pompeia, pel petit i pel gran, que estan
preparant per un acte d’Amnistia Internacional,
passem per l’amfiteatre i ens comencen a
apressar per marxar.
Sortim amb la sensació d’haver viscut quelcom
d’irreal, amb la incredulitat de si, el que acabem
de veure, té realment dos mil anys, o tot just els
seus habitants el van deixar fa unes poques
dotzenes d’anys.
Marxem de Pompeia amb la intenció d’anar a dormir a Ercolano (l’altra ciutat
que va patir el mateix destí) doncs en el mapa hi ha diversos símbols de
càmpings. Cal recordar que estem en l’àrea d’influència de Nàpols la qual cosa
dona a l’ambient un cert aire canalla que neguiteja,
Doncs bé, després de més de dues hores de sortir de Pompeia, voltar per
Ercolano i poc menys que desesperats, hi tornem a dormir.
La experiència ha estat molt forta. Hem arribat a Ercolano a aquella hora de la
tarda en que tothom està al carrer, el trànsit totalment caòtic i embogit. Tothom
circula per tot arreu, sobre tot les motos i ens hem anat ficant per carrerons en
direcció al port doncs semblava que el càmping estava a la vora del mar.., però
no. L’ambient era cada cop més opressiu, amb poca gent, carrerons foscos i
espessos. No les teníem totes. La cirereta ha estat que en girar en un lloc ens
hem trobat a un grup de gitanos que estaven assajant amb el seu cavall trotó
pel carrer i l’anaven seguint amb unes motos i nosaltres al darrera. No ho
teníem del tot clar.
Fugim, que no marxem, cap a Pompeia on, al marxar hem vist alguns càmpings
a prop del recinte. Finalment entrem en un que és més aviat un aparcament
condicionat, amb preses de llum i aigua, dutxes i serveis, dels que has de
demanar la clau cada cop que hi vols anar! I d’on haurem de marxar abans de
les nou si no ens cobraran tot el dia de demà sencer...., però qualsevulla cosa
és millor que els carrers d’Ercolano per on hem passat.
Sopem i anem a dormir, no hi ha res mes a fer.
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30 d’agost
Arribem a Ercolano, passem per davant de l’entrada al recinte i seguim les
indicacions de l’aparcament, on hi arribem, però..., està tancat i punt. Cap
senyal, cap cartell informatiu. Parlem amb una autocaravana francesa que fa la
mateixa cara de tonto que nosaltres. Aparquem al carrer del pàrquing.
El barri que envolta el recinte és força cutre i no està gens senyalitzat,
preguntem i hi arribem.
Entrem al recinte i descarrega una tempesta d’estiu tan intensa com curta.
La visió inicial des de l‘entrada és
espectacular doncs sembla que
estiguis volant pel damunt de la ciutat
doncs estàs 30 metres (!!!!) per sobre
del nivell del terra de l’Ercolano romà.
Aquests 30 metres son el gruix que hi
van deixar les cendres de l’erupció del
Vesubi del 24 d’agost de l’any 79, la
mateixa que va destruir Pompeia. Per
tant la visió inicial és la de les cases
sense sostre, els carrers i les parets
despullades però tal i com t’hi vas
acostant tot va cobrant vida, t’hi vas submergint i ho vas entenent tot. L’estat de
conservació és (en a nostra opinió) millor que el de Pompeia i el fet de ser un
recinte molt més petit ho fa més acollidor. S’hi accedeix per l’antic port, on es
van refugiar molts dels seus habitants buscant una fugida per mar, però l’aigua
del mar va arribar a bullir!!, amb la qual cosa s’hi han trobat moltíssimes restes
humanes en una mena de voltes que hi havia al port. Segons sembla Ercolano
era més avantguardista que Pompeia i les tècniques de construcció presenten
algunes diferències, sobre tot en la utilització de la fusta com a element
estructural, de la que encara se’n
conserven les restes d’algunes portes,
bigues i baranes, això sí, totalment
carbonitzades!!. Hi ha diverses cases
pràcticament senceres en les que hi
pots entrar i de les que podries dir
que les van abandonar fa ben pocs
anys, és impressionant. Hi ha
nombroses cases, les corresponents
termes amb els seus vestidors, la
botiga d’un majorista en vins amb els
preus pintats a la façana. Les
principals construccions tenen el nom
a la porta i amb el fulletó que et donen a l’entrada ja pots anar fent un mínim
seguiment. Descobrim que a Pompeia no ens en van donar i en hi havia!!
Tot un conjunt de construccions que mereixen tota la nostra atenció, admiració i
respecte. Ens agrada molt, molt.
Acabem a l’hora de dinar, dinem al mateix aparcament on estem, a la furgo.
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Sortim d’Ercolano amb l’estranya impressió d’haver retrocedit en el temps,
d’haver viscut una mena de somni regressiu. El cervell no ho acaba d’entendre.
Agafem l’autostrada en direcció a la “Ciutat eterna” sense cap informació de
cap on anar un cop hi arribem, sense saber on dimonis pot haver-hi un càmping
en una ciutat tan gran. Decidim llençar-nos a la piscina i entrar a Roma, anar
cap al centre i un cop allà..., preguntar, buscar informació. Només tenim el típic
plànol de les capitals que hi ha al marge del mapa de carreteres, ben poca
cosa però som-hi.
Passat Nàpols i amb tota la meva família roncant, m’agafa son i parem a fer un
cafè en una benzinera de l’autostrada. Aparquem, per mimetisme, al costat
d’una petita autocaravana. Al baixar de la furgo em fixo en la seva matrícula, és
de Roma..., el tio s’està prenent un cafè al volant l’autocaravana..., aquest tio,
si és de Roma, ha de saber on hi ha un càmping !!. Li preguntem i... se’ns
apareix la Verge !!( la qual cosa prop de Roma tampoc te massa mèrit), no sols
coneix un bon càmping (això diu) si no que hi viu a prop i ens hi acompanyarà.
És una família força enrotllada (com nosaltres!!), no tenen pressa, tenim temps
de fer el cafè pel que hem parat.
Acabat el cafè i amb la flor encara posada al cul sortim de la benzinera seguint
l’autocaravana que, per la nostra sort, ja és força velleta i una mica
destartalada, i no corre gaire.
Arribem a l’àrea de Roma i la veiem allà al fons, com una gran senyora de la
història del mon.
Entrem a la ronda de Roma i intentem fixar-nos en
els cartells per si de cas, malgrat que no calgui,
doncs ens estan portant de la maneta. Finalment
el tio ens deixa a la mateixa porta del càmping
Flaminio, de Roma. Millor impossible. No sap
com li estem d’agraïts!!.
El càmping és excel·lent (el millor del viatge), amb
piscina, uns serveis espectaculars, totalment nous,
amb música ambiental. Serveis i dutxes especial
pels nens. Fins i tot hi ha una oficina d’informació
turística dins del mateix càmping !!, davant del
bar-restaurant-botiga, que no tanca fins les nou de
la nit i on ja recollim tota la informació necessària
per l’endemà. Encara tenim temps per fer-nos un bany a la piscina. Una bona
dutxa, sopem i a dormir. Fa fresca.
31 d’agost
ROMA! (qui ens ho anava a dir!!)
A la mateixa porta del càmping agafem un autobús que ens
porta fins la plaça Mancini, d’on surten nombrosos
autobusos i tramvies cap al centre de Roma. La combinació
de transports és perfecte. No hi ha massa trànsit, força
amplitud, grans zones verdes, l’aire fresc i net, evidentment
no és una ciutat industrial, d’això se’n encarrega el nord del
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país, sobre tot Milà i Torí. En el trajecte en autobús cap al centre ens trobem a
una parella de catalans, també turistes, que ens parlen de les cues del Vaticà i
ens fa una mica de mandra.
Abans de les 10 som al Vaticà, a la impressionant plaça de Sant Pere amb
l’elegantíssima columnata de Bernini amb els seus braços oberts a tothom.
Seguint les indicacions i a la parella esmentada anem cap a la Capella Sixtina,
voltem els murs del Vaticà i entrem als anomenats Museus Vaticans, busquem
la cua però no en hi ha. Entrem i anem passant per sales amb decoracions
luxossíssimes.
Passem per les “estances Rafaelines” que són estances decorades amb
pintures de Rafael, és com una
pel·lícula, com entrar en un llibre
d’història,
veiem
pintures
impressionants,
com
la
famosa
“Academia
d’Atenes”
on
s’hi
representen
els
més
famosos
pensadors i científics de la Grècia
clàssica.
Seguim recorrent estances que acullen
mostres
d’art,
habitacions
amb
exposicions, decoracions i objectes
exposats;
tapissos,
mosaics
en
miniatura, la sala dels mapes. Qualsevol d’aquests objectes podria ser peça
central d’un museu fora d’aquí però aquí són una més i, fins i tot, perden part
del seu esplendor, doncs la seva qualitat ha de competir amb moltes altres,
iguals o millors que hi ha per tot arreu.
També he de dir que la venda de qualsevulla d’aquestes peces ajudaria a molts
nens del mon a no passar gana, crec que l’església cristiana hauria de recordar
les instruccions del seu fundador i ajudar als més desventurats...
Finalment entrem a la restaurada Capella Sixtina (me la imaginava més petita)
i la vista es dispara en totes direccions, qualsevol racó de les seves parets i
sostre estan pintats per Miquel Àngel, la impressió és fortíssima, estem en el,
segons molts historiadors i artistes, l’estança més bella del món, i entenc als
que ho puguin pensar. Totes les imatges que sempre has vist als llibres estan
allà a dalt: la creació d’Adam i Eva amb Adam estirant la ma cap a Deu i aquest
fent el mateix cap a Adam, amb unes mans que no es toquen. L‘escena del
judici final. Les Sibíles a l’altra banda. No pots deixar de mirar cap a un lloc i
l’altre i contemplar la perfecció
artística assolida per Miquel Àngel
fa 500 anys i treballant a aquella
alçada impressionant de més de
20 metres. No deixen fer fotos,
però en mig de tanta gent
n’aconsegueixo fer unes quantes.
No deixaries de mirar cap al sostre
i hi trobaries, sempre, algun nou
detall artístic que et deixaria fred.
És preciosa. Però hem de seguir.
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Sortim un pel estabornits pel que, i on, acaben de veure, i estar.
De tant en tant, pels passadissos hi ha botiguetes de records (tot és un gran
negoci), i en una d’elles parlem amb una dependenta que parla castella i al
comentar que malgrat la gent que hi ha es va força ràpid ens comenta que és
normal perquè... és dijous!, i els dijous és el dia de canvi per els tour operadors.
O sigui que els turistes que se’n van avui, ja han marxat i els que hi arriben
encara no han tingut temps d’anar al Vaticà, per això hi ha bastant menys gent
que la resta de dies, o sigui que ja ho sabeu: si heu d’anar a visitar el Vaticà,
doncs que sigui en dijous.
Seguim voltant i ens posem en una cua que creiem porta a la cúpula, passem
per uns arcs detectors de metalls, i anem seguin la cua, que va força lleugera i
en un moment donat passem per davant de la tomba d’un Papa i ens n’adonem
que aquella cua no és la de la cúpula, si no la de les tombes dels Papes i clar,
amb la recent mort de Joan Pau II la cosa estava calenta, passem per davant
de la de Joan XXIII, que a mi sempre m’ha caigut bé, i ens acostem a un lloc
ple de gent resant, li explico a en Marçal l’assumpte Karol Wojtyla i un tio de la
cua em renya per enraonar!, arribem a davant la seva tomba i ha moltes flors,
espelmes, ofrenes, gent resant, etc. Hi ha més afecció que per la de Sant Pere!!
que està pocs metres després.
Sortim de les catacumbes i fem un volt
per la basílica, veiem la escultura de “La
Pietà) de Miquel Àngel, obre mestra de
l’escultura, la perfecció de les formes, els
volums,
les
faccions
dels
dos
protagonistes
són,
senzillament,
perfectes. La basílica, de dimensions
enormes, malgrat que no ho sembla, per
la seva harmonia i proporcions. Aquí
també la decoració és ostentosa i
carregada, gens humil.
Tornem a la plaça de Sant Pere (anem als wc vaticans!) i marxem cap a la part
antiga de Roma a busca un lloc on dinar.
Creuem el Tíber, veiem el castell de Sant Angelo i entrem cap al centre,
passem per l’església de la Mare de Deu de Montserrat, amb una placa on diu
que és la “Iglesia de los españoles” (fa ràbia), poc més enllà arribem a una
plaça amb un petit restaurant que fa bona cara. Dinem... pasta, es clar!.
Seguim voltant pel centre històric, passem per la plaça Argentina on hi ha les
restes d’un edifici on es diu que van matar a Juli César.
Plaça Navona amb l’obelisc egipci voltat de monges, arribem al Panteon,
construït per Marc Agripa, és, de fet, un edifici esfèric!!, doncs el seu
impressionant sostre és una cúpula semi-esfèrica, amb el seu espectacular ull
descobert de nou metres de diàmetre, on l’alçada de la base de la cúpula al
terra, és la mateixa que la de la cúpula en sí. El sol hi entra amb força i dibuixa
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un cercle de llum en la cúpula que la va
recorrent seguin el camí de l’astre rei per
la cúpula celeste (toma frase!).Hi ha una
coral cantant, l’acústica és excel·lent. En
un racó hi ha la tomba de Rafael, (el
pintor renaixentista, no el cantant!) que
també te flors.
Fem un cafè ( i anem al WC), en una
cafeteria propera al Panteón, on se’l
torren ells, també en venen, de cafè i tot
un seguit de productes relacionats.
Fontana di Trevi, molta gent, els nens hi tiren unes monedes que s’havien
trobat.
Plaça Espanya, amb l’escalinata sense flors, hi
fan obres, malgrat això hi ha força gent.
És mitja tarda i els carrers són plens de gent i
botigues.
De camí de tornada cap a l’autobús, sopem unes
porcions de pizza i cap al càmping, a descansar.
1 de setembre
Seguim a Roma.
Sortim del càmping amb el bus fins a la plaça
Mancini on agafem el tramvia número 2 fins la
plaça d’il Poppolo. Caminem ( de camí fem un
cafè i WC) fins el mausoleu d’August, que està en un estat lamentable, i allà
agafem el bus turístic, el 110, de dos pisos, descobert, que ens ha de dur tot el
dia pels principals monuments de la ciutat, a la vegada que en sí mateix ja és
atractiu pels nens.
Arribem al centre i ens trobem una mani de caçadors i pescadors, força gent
però molt tranquil·la, no sabem que reivindiquen.
Anem a visitar les termes de Dioclecià, les més
grans de l’antiguitat, el doble de grans que les de
Caracalla. No s’hi pot entrar, però hi ha un museu
annex, a l’entrada del qual hi ha un llibre on els
visitants hi deixen escrites les seves sensacions i
totes són negatives. No hi entrem.
Entrem a Santa Maria la Maggiore, seguim baixant
cap al Foro i entrem, dalt d’unes escales i després
de passar un arc, a San Pietro Encadenato que te
dos grans atractius, les teòriques cadenes amb
que van encadenar a Sant Pere d’aquí el nom de
l’església) i el conjunt escultòric del Moisés, de
Miquel Àngel. Sense paraules, pensar que partint
d’un tros de pedra (que va trigar 8 mesos a triar a
les pedreres de Carrara) es pugui a arribar a
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assolir aquella perfecció en les formes és quelcom
fora de l’enteniment dels simples mortals. No et
cansaries de mirar-te’l i anar trobant-li nous detalls
entusiasmadors, a quin de més qualitat, més
tècnic, més bell. Impressiona per la força i el
caràcter que desprèn.
Posem una espelma per la iaia Sabina i fem una
foto amb els nens i les cadenes de Sant Pere.

Arribem al Foro i ens tornem a trobar la mani!
Baixem a
la zona
de les restes i caminem fins al
Colosseo, passant per totes les restes
i edificis que hi ha, els tres arcs
triomfals, un
temple amb unes
impressionants columnes de 12
metres d’alçada, també hi ha base
d’una columna on, diuen, es van
abocar les cendres de Juli César, hi
ha flors...; és ple migdia i fa força calor,
malgrat tot i que només hi queden les
restes dels edificis, les seves dimensions de tot plegat no deixen d’impressionar.
Finalment arribem al Colosseo i entrem.
La grandiositat t’envaeix, tens la sensació d’entrar en una altra dimensió, en un
altre món, com en una pel·lícula, ho has vist tants cops per la tele, al cine o als
llibres que ja t’és relativament conegut. Així i tot, hi entres, calles i mires a
banda i banda i assenteixes amb el cap. La hòstia!, quina construcció!!.
Fins i tot en Marçal, a qui com a nen que és, li “resbalen” bastant les pedres no
pot deixar d’admirar aquella obra.
Fem la volta a tota la arena del circ, admirats, però per molt que vulguis no et
pots imaginar allò ple de gent contemplant els jocs o, fins i tot, simulacres de hi
batalles navals que feien omplint el circ d’aigua. A més, sembla que tenia les
graderies cobertes per tendals, la qual cosa encara costa més d’imaginar i fa
més grandiós el recinte. Marxem sense deixar de mirar enrere.
Busquem un lloc modest per dinar, una
mica allunyat del Colosseo, entrem en
un lloc bastant “normal” on dinem...:
pasta. Per cert, les tres taules
ocupades del nostre menjador eren
per gent catalana....
En acabat de dinar, tornem a agafar el
bus turístic 110, per anar a les Termes
de Caracalla, que a mi em feia il·lusió
de veure, però estan una mica lluny i
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per no sobrecarregar la família, ho deixem estar. Seguim fins un dels set
famosos turons de Roma, el Capitoli, dalt del qual hi ha els Museus Capitolins.
En la plaça que hi ha a l’entrada hi ha una magnífica estàtua eqüestre de
l’emperador Marc Aureli, que en l’edat mitjana es va salvar de la crema
inquisitorial, perquè la van confondre amb Constantí, l’emperador que es va
convertir al catolicisme.
Entrem als museus i només entrar, en un pati, trobem
les restes d’una estàtua descomunal de Constantí, era
una estàtua de marbre, de cos sencer, enorme, només
heu de veure les fotos per imaginar-vos, si podeu, les
seves gegantines dimensions, i les dificultats que per
l’època podia representar fer quelcom així, només en
quedes els peus, el cap i una ma. Una gran
experiència. Molt vistós. Seguim voltant pel museu,
que és una mica laberíntic, i que, com us podeu
imaginar està ple de restes d’art Romà, si bé també te
coses bastant més modernes, fins l’època
renaixentista i barroca.
El museu te un balcó sobre el gran espai del Foro i
n’ofereix una visió espectacular. Al segon pis del
museu, hi ha l’original de l’estàtua eqüestre de Marc
Aureli, preciosa ! i, al seu costat, les restes d’un altra estàtua monumental de
Constantí, només que aquesta era/és de bronze. Encara en queda el cap i un
peu. Impressionant. Em quedo embadalit davant d’algunes escultures que
m’encanten: un cap de Medusa (la deessa que embolicava als homes amb els
seus llargs cabells que eren serps...), una d’un nen mirant-se els peus (potser
traient-se una punxa?), la estàtua eqüestre de Marc Aureli, la de Constantí, un
cap de dona amb un preciós pentinat, etc...

Sortim del museu i ens trobem uns nuvis que venen a fer-se una foto al peu de
la inscripció/acrònim llatí SPQR (Senatus Populus Que Romanus, o sigui el
Senat i el poble de Roma) que hem vist sovint a
les banderes de les pel·lícules de romans o als
llibres d’Àsterix.
Tornem a agafar el 110 i fem la volta sencera a
la ciutat, fins les 8 i pico. Veiem el Colosseo
il·luminat. Veiem l’Ara Pacis Augustae, un
recordatori erigit per l’emperador August per
celebrar un tracta de pau no recordo amb qui...,
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passem pel Circ Màxim, on l’emperador hi podia accedir directament des de la
seva residència.
La Marta no està massa fina, li fa mal el costat esquerra, potser siguin gasos o
un empatx de pedres i història...
2 de setembre
Darrer dia a Itàlia.
Matí de tranquil·litat i nostàlgia.
Amb la fi de les vacances a
l’horitzó, el cervell comença a
rebobinar i tornar a la
superfície aquells moments
que, per algun motiu o altre
més t’han agradat.
Estem tot el matí al càmping, a
la piscina, i després de dinar
anem fins a Civittaveccia, a uns 50 quilòmetres al nord de Roma, per tal
d’agafar el ferri. Entrem al poble i fem el darrer gelat i el darrer cafè italians, val
la pena!!.
A l’arribar a port, un tio em diu si soc “autista” i m’ofenc, i a sobre, que l’autista
s’ha d quedar al cotxe i la resta pujar al vaixell a peu. Ens fem un fart de riure a
l’entendre que per “autista” volia dir el conductor (de l’auto). Un altre tio em
comença a cridar: “qua!, qua!, qua!...”, sembla un ànec i ens fem un altre fart de
riure a l’entendre que “qua” vol dir: “aquí” i que m’indicava on m’havia de posar.
Finalment pugem al vaixell i marxem d’Italia amb pena, malgrat que el port de
Civittaveccia ajuda a alleugerir-ho doncs és força lleig, en obres i deixat, i no
desperta cap sentiment.
Sortim i naveguem cap a l’oest, cap al
sol que s’està ponent i aleshores
observem en els núvols de l’horitzó un
curiós efecte òptic, doncs sembla
haver-hi dos sols, tal i com es veu en
la foto.
La Marta es troba força malament, te
un fort dolor a l’esquena, diferent del
que ja te habitualment de l’hèrnia
discal, i aprofitem que al vaixell hi ha
metge perquè la visiti. No la mira
massa però li diagnostica un còlic nefrític, i li dona uns calmants. Tristos pel
final de les vacances i per veure a la esposa i mare dolorida, passem les hores
com podem.
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3 de setembre
L’endemà, durantla travessa del Mediterrani, els nens es banyen força a la
piscina del vaixell i dinem al self service, que a l’anada ens va convèncer
bastant i finalment, cap a les cinc de la tarda arribem a Barcelona, arribem a
casa.
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TÒPICS
Tal i com ja vaig fer amb el reportatge d’Escòcia, ara parlarem dels tòpics que
envolten Sicília:

Màfia: és, evidentment, el principal tòpic de Sicília. Al respecte no vàrem
veure cap indici de la seva existència. Cap. Tan sols se’n pot detectar un dels
símptomes que és la presència de moltes cases inacabades que ens van
comentar que és una forma de blanquejar diners. No vàrem anar al mític
Corleone perquè no ens venia de camí i perquè la seva principal relació amb la
màfia és que el personatge de la novel·la de Mario Puzo se’n diu de cognom,
per tant és una relació bastant fictícia. Tampoc vàrem tenir cap problema a
l’hora de parlar amb ningú de l’illa.

Calor: estem al Mediterrani, és estiu, i fa calor. A la vora del mar la contínua
presència de la marinada el suavitza. A l’interior de l’illa el clima és més
continental, més sec i sense vent. O sigui que com aquí.

Menjar i beure a Itàlia:
•

•
•

•

La pasta, és excel·lent. La seva qualitat, cocció i elaboració, per senzilla
que la facin està boníssima. Ni que només sigui amb tomàquet, que
també te una excel·lent qualitat, te la menges molt a gust. Per petit, lleig,
turístic o estrany que sigui el lloc és un èxit segur.
La pizza, podem utilitzar els mateixos termes de la pasta. A més a
nosaltres ens agrada la base prima i cruixent. Molt bé.
Gelats i postres: impressionant, per la seva qualitat, varietat, cremositat.
Són molt diferents i molt més bons que els d’aquí. És molt més
agradable de menjar-ne. A més, vàrem descobrir els brioixos amb gelat,
que són senzillament això, un brioixos rodons, de diferents mides, que
te’ls obren i omplen de gelat del gust que vulguis i que es mengen, a
més de com a llaminadura, també per esmorzar i/o berenar, o sigui, com
a part integrant d’un àpat lleuger. Dins d’aquest apartat hem d’esmentar
les “Granitas” (granissats) que acostumen a prendre amb “panna” (nata)
que també és molt diferent a la d’aquí, és molt mes cremosa i espessa.
Les granitas són molt més suaus que les d’aquí sense tant de gel i d’una
textura més fina, més líquida.
o Postres: “Canoli” és una mena de tub de pasta fregida farcida de
“ricotta” que és una mena de formatge fresc, tipus mató, però dolç.
Cassata, un gelat amb fruita confitada.
Cafè: que podem dir del cafè italià, que no s’hagi dit ja? Excel·lent,
immillorable, fort, dens, curt, gustós, molt gustós.

Qualsevol d’aquests quatre productes: Pasta, pizza, gelats i cafè, per xungo,
petit, turístic o estrany que sigui el lloc, sempre són de qualitat, de molta
qualitat. No importa el lloc del país on siguis, tranquil, que estarà bo, segur.
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Dades informatives:
A continuació s’annexen un seguit de taules amb algunes dades i depeses del
viatge:
Sortida
Tornada

12 d'agost de 2006
3 de setembre de 2006
*/- 23 dies

19 hs.
16 hs.

213.971 kms.
217.108 kms
3.137 kms.

Ferry Barcelona - Civittaveccia - Barcelona
Anada i tornada en camarot
Tots quatre i la furgo

803 €

AUTOPISTES
Trajecte

Preu €

Acumulat €

Civittaveccia - Roma
Roma - Salerno
Messina - Milazzo
Milazzo - Palerm
Milazzo - Messina
Salerno - Rogliano
Rogliano - Pompeia
Pompeia - Ercolano
Nàpols - Roma
Roma - Civittaveccia

3
12
2
4
2
2
5
2
11
4

3
16
17
21
23
25
30
32
43
47

47

Total

GAS - OIL
Lloc

KMS

Barcelona
Entre Salerno i Nàpols
Milazzo
Agrigento
Siracusa
Milazzo
Autopista Nàpols-Roma

Preu x litre

214533
214882

1,238
1,227
1,240

215808
216186
216706

1,240
1,235
1,240

Preu €

Acumulat €
51
34
33
36
61
39
41
58

51
85
118
154
215
254
295
353

353

Total

ALLOTJAMENTS
Lloc

Localitat

Aparcament a Paestum
Càmping Trinacria
Càmping Neptuno
Gorges d'Alcàntara (preu voluntari)
Càmping Riva Esmeralda
Càmping Riva Esmeralda (Nit a Stròmboli)
Bar Rafael - Restaurant Luciano
Aparcament a Pompeia
Càmping Fiammino

Paestum
Sferracavallo
San Leone
Motta Camastra
Mlazzo
Mlazzo
Stròmboli
Pompeia
Roma

Nits

Preu €
1
2
2
2
2
1
1
1
3

10
79
81
22
80
10
130
19
141

Acumulat €
10
89
170
192
272
282
412
431
572

572

Total

Pàgines Web
Adressa
www.bestofsicily.com
www.camping.it/italy/sicilia
www.etnaonline.it/etna
www.parks.it/pareco.etna
www.camperonline.it/sosta
www.pagaelpato.com/fotos

Tema
De tot una mica. Informació cultural, històrica, artística, etc
Guia de càmpings de Sicília
Informació sobre el volcà etna i tot el que l'envolta.
Informació sobre el parc del volcà etna i tot el que l'envolta.
Àrees per dormir.
Fotos de Sicília

41

Sicília, el centre del món

Estiu 2006

Llistat general de despeses
Concepte
Dinar al restaurant Volubilis (7 persones)
Dinar vaixell
Sopar
Entrades
Menjar (Pomodoro, Boconccini, pa i llet)
Ferry estret de Messina
Pàrquing
Dinar
Gelat, cafè i pastes
Gelats
Gelats de pistatxo i pastes
2 gelats
Btllets bus
Trípode per la càmera
Dinar Antica Foccacceria de Sant Francesco
Sopar Mariscada
Entrades Capella Palatina
Església de Sant Joan dels Eremites
Entrada Temple
Entrada Temple
"Trenino" per recórrer els temples (opcional)
Entrada "Vall dels Temples" (2 dies)
1/2 kg. De pates d'ametlla a les monges
Vaixell a l'Scala dels Turcs (inc. esmorzar)
Entrada a la Vila Romana de Casale
Pizza enorme per emportar per sopar
2 papallones de ceràmica
Carn 3/4 kg.(compra a botiga)
Sopar
Pàrquing / càmping
Entrada a zona arqueològica
Telefèric+transport
Productes de pistatxo
Gorges de l'Alcàntara
Entrada teatre Grec
Parquing
Sopar (pizza i gelat)
Compra de peix (4 tonyinetes)
Esmorzar (broix amb gelat i cafè)
Vaixell a Stromboli
Habitació a Stromboli
Vaixell Sciara dil fuoco
Motocarro-taxi a observatori volcà
Esmorzar a Stromboli
Vaixell Stromboli - Vulcano
Dinar self-service
Entrada banys de fang
Vaixell Vulcano - Milazzo
Entrades Pompeia i Ercolano
Càmping/Pàrquing Pompeia
Entrades Capella Sixtina
Tickets Bus
Dinar
Entrades Museu Nacional
Sopar Pizza en porcions
Tickets Bus turístic
TOTAL

Lloc
Barcelona
vaixell
Paestum
Paestum
Paestum
Mesina
Cefalú
Cefalú
Cefalú
Sferracavallo
Sferracavallo
Sferracavallo
Sferracavallo
Sferracavallo
Palerm
Sferracavallo
Palerm
Palerm
Segesta
Selinunte
Selinunte
Agrigento
Agrigento
San Leone
Piaza Armerina
Caltagirone
Caltagirone
En ruta
Siracusa
Lido di Noto
Siracusa
Etna
Bronte
Motta Camastra
Tarormina
Tarormina
Gaggi
Milazzo
Milazzo
Milazzo
Stromboli
Stromboli
Stromboli
Stromboli
Stromboli
Vulcano
Vulcano
Vulcano
Pompeia
Pompeia
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Valor €
106
27
43
13
7
40
8
28
9
6
6
3
4
5
29
52
12
6
12
12
13
12
8
89
12
16
18
8
28
6
12
140
18
10
12
20
26
13
9
56
130
37
50
1
51
27
6
39
40
19
37
6
55
13
10
26

Acumulat €
106
133
176
189
196
236
244
272
281
287
293
296
300
305
334
386
398
404
416
428
441
453
461
550
562
578
596
604
632
638
650
790
808
818
830
850
876
889
898
954
1084
1121
1171
1172
1223
1250
1256
1295
1335
1354
1391
1397
1452
1465
1475
1501

1501
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Epíleg:
Com sempre que finalitzem un viatge s’acaba una il·lusió.

Tots els mesos de converses prèvies, preparatius, consultes, recerques,
trucades, lectures i d’absorbir tot el relacionat amb Sicília que passava per
davant nostre s’havia acabat.
A l’igual que després d’un bon àpat, ara ens quedava un molt bon regust de
boca. Havíem anat tots quatre on havíem volgut, havíem vist el que havíem
volgut i ara, farts d’experiències tornàvem a casa a pair-ho tot. El menú havia
estat excel·lent: temples grecs, platges i mars nets, pasta de totes les maneres,
l’Etna i per acabar les illes Eòlies, tot un espectacle de la natura, i per postres...
Pompeia, Ercolano i Roma!, ni més ni menys!. Tots quatre ens ho havíem
menjat tot.
Havíem fet un bon viatge, un llarg viatge, tots quatre sols, per primer cop des
que viatjàvem i ens havia agradat, molt. Ara estàvem a casa, de tornada, sans i
estalvis, tot havia rutllat perfectament. Tot havia estat fàcil.
Personalment, com a responsable de tirar del carro, em trobava molt satisfet de
l’elecció del lloc o dels llocs visitats, i del decurs dels esdeveniments, de l’anar i
del tornar, del que, del com i on. De tot.
Content de tot i de tots, de com ens ho havíem passat, ara els records
s’entortolligaven dins del cap.

L’any que ve tornarem a il·lusionar-nos amb un altre projecte.

Anirem on vulguem anar.

Sembla que a Romania........

Albert Soriano i Remisa
Primavera 2007
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