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L’experiència d’esquiar

el volcà més gran

d’Europa és única.
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El volcà Etna és 

l’amfitrió de dues 

estacions d’esquí
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"Aquí fem la millor pizza d’Itàlia", ens va dir l’home

mentre es dibuixava un gran somriure a la seva cara. La

Pizzeria Carpe Diem era un lloc amb molta feina, amb

força clientela. El telèfon sonava constantment i no dei-

xaven d’entrar més i més clients a cada minut. I, renoi,

l'home tenia més raó que un sant, ja que ens van servir

les millors pizzes que havíem menjat mai a Itàlia. Per

llepar-s'hi els dits. La Pizzeria Carpe Diem està situada

als afores de Catània, la segona ciutat més gran de

Sicília, amb una població d'aproximadament 300 000

persones. La ciutat compta amb un aeroport interna-

cional, situat a pocs quilòmetres fora del centre de la

ciutat, fent el transport des de i cap a l'aeroport fàcil i

econòmic, una combinació no gaire habitual en la

societat actual. Catània és una ciutat bonica i molt viva,

amb uns exemples arquitectònics de primer nivell,

bones compres i un menjar excel·lent. Tot plegat, bé

mereixia una visita.

Mentre ens dirigíem cap a Catània, després de deixar

enrere la Pizzeria Carpe Diem, fins a la muntanya de

l’Etna, al vessant sud de l'estació d'esquí de Nicolosi, el

cel es va cobrir i ens va colpejar una tempesta de neu

de ple hivern.

Una aventura de bojos

"Això és una bogeria", va dir Fredrik ‘Frippe’ Ericsson al

topar-se amb el tercer cotxe, un vehicle que anava en la

direcció equivocada. Va ser tota una sorpresa veure els

cotxes italians circulant amb els pneumàtics d'estiu.

Els esperava una dura estona abans de sortir victorio-

sos d’aquest camí de gel. Jo estava assegut al costat

d’en Frippe mirant per la finestra, i, amb excepció del

lliscament dels cotxes, tot el que vaig poder veure va

ser la constant caiguda de la neu i la força del vent. Fins

i tot amb pneumàtics d'hivern era difícil mantenir el

cotxe damunt la carretera. La circulació no era gens

fàcil per aquest camí sinuós, a 1.900 metres d’alçada.

El Mont Etna és el volcà actiu més alt d'Europa, amb

3.329 metres sobre el nivell del mar, i l’envolta la

Mediterrània. El volcà té un passat violent, quan les

erupcions van destruir i danyar pobles i ciutats prope-

res. Al 1669, Catània va ser golpejada per un gran flux

de lava, que va danyar gran part de la ciutat. Avui en dia,

l’Etna entra en erupció cada tres o cinc anys, reorganit-

zant constantment el paisatge amb lava negre.

Tenint en compte el temps que feia no era una sorpre-

sa que els remuntadors no funcionessin quan vam arri-

bar a l'estació d'esquí de Nicolosi. Probablement no va

ser a causa de la neu, però sí del vent. La neu havia dei-

xat de caure cap a baix, ara ho feia cap als costats i cap

amunt. La situació ens donava una idea del que ens

esperava. Vam decidir entrar a la cafeteria situada al

costat de la plaça d’aparcament on havíem deixat el

cotxe. La cafeteria estava gairebé buida, excepte per un

grup d'italians que ens va saludar en passar pel costat

de la seva taula. Frippe va anar a buscar una tassa de

cafè, mentre jo vaig agafar una taula. Les parets esta-

ven plenes d’increïbles imatges de l'erupció de l’Etna,

especialment les referents a l'any 2001-2002; alesho-

res, una columna de cendra volcànica vigorosa va pujar

diversos quilòmetres a l'atmosfera, causant molts pro-

blemes a la població que viu als vessants de l'Etna.

L'agricultura va ser danyada i l'aeroport de Catània es

L’Etna ofereix 1.300 metres verticals

d’esquí des del cràter del cim

Fredrik Ericsson és un aventurer, un esquiador
sense fronteres ni límits, que es transforma quan es
calça uns esquís. Tenim de fa temps una bona rela-
ció, i per això de tant en tant ens proposa algun
reportatge interessant, com aquest en què el seu
company de viatge, el fotògraf especialitzat en fora-
pista Fredrik Schenholm, ens explica l’aventura
d’esquiar al volcà Etna.



Viatge d’aventura

va tancar durant diverses setmanes. Els fluxos de lava

van passar de llarg per l'hotel Refugi Sapienza i el

remuntador de l’estació Etna Funivia, però no va poder

evitar afectar algunes línies dels remuntadors, com

més tard nosaltres mateixos vam tenir oportunitat de

verificar.

El pronòstic del temps semblava dolent per als pròxims

dies, així, en lloc d'esperar que els remuntadors

s’obrissin, ens vam dirigir a la ciutat de Milazzo, situa-

da al nord de la costa est de Sicília. L'endemà agafem

el ferri a Stromboli, una gran illa situada a uns dos

quilòmetres, unes tres hores, al nord de Sicília. L'illa

s’anomena ‘El far de la Mediterrània’, degut a les fre-

qüents erupcions volcàniques que s’han dibuixat al

llarg de la història al cel nocturn. Sis hores després

d'haver arribat a aquesta encantadora illa estàvem

prop del cim, escoltant constantment el rugir del volcà. 

El rugir del volcà

Passem una carena i núvols de diversos gasos conden-

sats, deixant als nostres peus tres impressionats crà-

ters. I de sobte, sense cap advertiment, un dels cràters

d'explosió deixa anar un alè volcànic que s’aixeca cen-

tenar de metres dels nostres caps. Estàvem a 200 m de

distància, i era impossible contenir un crit d'alegria i

emoció. Havíem presenciat un gran procés de creació

de la natura. Així és com l'illa de Stromboli s'ha format

a través de les erupcions volcàniques durant milers

d'anys.

Com que el pronòstic del temps per l'Etna mostra una

millora, la visita a Stromboli es va escurçar. Al dia

següent ja estàvem al vessant oriental del volcà Etna,

en aquesta ocasió al Refugi Sapienza. El cel estava clar,

i el proper dia havia de significar una gran jornada d'es-

quí. El Mont Etna és l'amfitrió de dues estacions d'es-

quí, un al costat nord i un altre al costat sud. L'estació

d'esquí del sud, coneguda com l'estació d'esquí de

Nicolosi, és la més popular. Un dels quals quatre

remuntadors d’aquest centre hivernal és un telecabina

que s’aixeca fins als 2.500 metres, i ofereix 14 pistes

condicionades per a tots els nivells.

Després d'un ràpid esmorzar vam pujar al telecabina.

En un ritme lent, ens va portar a 2.500 metres, oferint

una magnífica vista sobre els camps de lava. A sota

nostre, diferents cràters volcànics, amb el mar

Mediterrani com a teló de fons. Les pistes estan ben

cuidades, amb poca gent, tal com ens agrada. Però

estàvem aquí per pujar fins al cim de l'Etna, de manera

que un altre passeig en un remuntador lent ens va por-

tar de nou a 2.500 metres. Posem les pells de foca als

esquís i comencem a caminar.

La neu era terrible: una barreja d'escorça fràgil i de gel.

Però, la gaudim molt. Una experiència com aquesta val

molt més: a continuació, el millor dia de pols. Aquí

estem nosaltres, en un volcà actiu, amb diversos crà-

ters traient fum… l’esquí s'ha convertit en una eina per

arribar a viure experiències d'aquest tipus.

Ascendir per descendir

A mesura que ens acostaven al cim, l'olor del sulfur era

cada cop més forta, ficant-se a les goles. Potser no era

gaire saludable, però ho havíem de fer. Els últims

metres fins al cim els vam fer sense neu, i vam haver

d'obrir-nos camí fins a la vora del cràter amb les botes

d'esquí. El vent feia impossible aturar-se, i una vegada

que vam arribar fins al cim no podíem creure el que

veiem: un gran cràter, un llac de mida mitjana que va

aparèixer davant dels ulls, amb les parets cobertes de

colors com rosa, groc i vermell, mentre que el fum cada

vegada més intens ens va obligar a deixar enrere el

volcà.

Ens vam grar. Vam mirar el volcà cobert de neu, i ens

vam adonar que tenia 1.000 metres de descens verti-

cals d'esquí, els de l’aventura. �

Hi ha diverses estacions als peus del

volcà Etna

“A mesura que ens 

acostàvem al cim, l’olor 

de sofre era més forta”

Fredrik Schenholm va haver

de baixar amb els cinc sentits,

donada la qualitat de la neu
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Dades d’interès

Com arribar-hi. D’abril a octubre sí que hi ha una con-

nexió directa de Barcelona a Catània amb Windjet

(www.volawindjet.it), la resta de l’any no hi és. Tampoc

hi ha cap vol que surti des de Girona. El més idoni seria

volar fins a Palermo (www.vueling.es), un trajecte de

poc més d’una hora, i d’aquí agafar un vol intern, d’uns

30 minuts, o bé viatjar amb tren. Després, la compan-

yia d’autobusos des de l'estació d'esquí de Catània

Nicolosi: www.aziendasicilianatrasporti.it

Estació d'esquí de Nicolosi

Nicolosi (en sicilià Niculusi) és un municipi italià, situat

dins de la província de Catània, que l'any 2007 tenia

6.959 habitants. I tant el poble, com l’estació d’esquí,

són un dels principals destins turístics de la zona, ja

que són el punt de partida per a les moltes persones

que volen veure els cràters de l’Etna. L’estació d’esquí,

així com els voltants d’aquest municipi, van patir greus

danys a conseqüència de les erupcions dels anys 2001 i

2002.

Com arribar: Un cop a Catània, només s’ha de seguir

les indicacions cap a Nicolosi, Etna Sud. També es pot

anar amb autobús, amb la companyia Autolínea AST.

Tel.: 095 7461096, i www.aziendasicilianatrasporti.it.

L’hora de sortida de l’estació central d’autobusos de

Catània és a les 08.15 hores, i la tornada a les 16.00

hores des del refugi Sapienza. 

Pistes. En té cinc, quatre de vermelles –Omino, Piccolo

Rifugio, dos Montagnola i Monti Silvestri– i una de

blava, Montagnola.

Horari: de 09.00 a 16.00 hores.

Remuntadors: 3. 1 telecabina, 1 remuntador i 3 teleca-

dires. El telecabina, batejat com a Etna, s’ha destruït

diverses vegades a conseqüència de les erupcions

volcàniques, ja que permet acostar als turistes fins al

cim del volcà. Supera un desnivell de 600 metres

–1.900 a 2.500 metres– en 20 minuts, i ofereix un des-

cens en esquí de 4 quilòmetres. El remuntador Monti

Silvestri –1.900 a 2.100 metres– permet esquiar per

una pista vermella completament renovada. El teleca-

dira Montagnola –2.500-2.680 metres–, també ha estat

reconstruït en dverses ocasions, i permet l’accés a

diferents pistes blaves i vermelles. Donada la seva

alçada, aquestes són les baixades que acostumen a

oferir una millor qualitat de neu.

Temporada alta: de desembre a abril

On dormir: Refugi Sapienza. info@rifugiosapienza.com.

Tel.: +39 (0) 95 91 53 21. www.rifugiosapienza.com

Escola d’esquí de Nicolosi. Tel. 0957807740 i scuolai-

talianascinicolosietna.it

Més informació: www.etnasci.it, www.funiviaetna.com.

Mapa de pistes: www.funiviaetna.com/piste.aspx

Esquiar als peus de l’Etna. Actualment, es pot esquiar

als peus de l’Etna a tres estacions. A Nicolosi, la prota-

gonista d’aquest reportatge, Linguaglossa i la més

recent, Piano Battaglia. També hauríem de considerar

l’opció de Calàbria i la de Monteserra, una pista artifi-

cial. Per trobar la màxima informació d’aquestes esta-

cions d’esquí, no deixeu de consultar el web:

www.etnasci.it

Més info. Agència Nacional de Turisme d’Itàlia a

Espanya. Tel.: 91 567 06 70. a/e: italia@italiaturismo.es.

www.enit.it

Una aventura com aquesta

mereix uns moments de

contemplació

L’Etna, el volcà més gran d’Europa

Conegut també entre els italians i els veïns més pro-

pers com a Mongibello, l’Etna, situat entre les provín-

cies de Messina i Catania, és el volcà més gran

d’Europa i la muntanya més alta d’Itàlia, amb 3.323

metres, fora dels Alps. La seva aparició està datada en

uns 300.000 anys, i, per tant, és un volcà recent en el

temps geològic. Consta d’un cràter principal i d’un

parell més de cràters de grans dimensions, així com

una gran quantitat de cràters petits. L’Etna va saltar a

les portades de tots els diaris després de l’erupció de

1669, la qual va destruir bona part de Catània i que,

sens dubte, ha estat la més catastròfica de la seva

història. La seva darrera erupció està datada el 2007,

concretament el dia 8 de maig i l’origen mitològic del

seu nom el trobem en Atenia, el nom d’una nimfa sici-

liana filla d’Urà.


