
 
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (MED. OCCIDENTAL) 
 
MESSINA (SICÍLIA) 
Amb més de 250.000 habitants, és el punt de Sicília 
més proper a la punta de la bota, separat per l'estret 
que porta el seu nom de sol 3 kms. d'ample, Reggio 
di Calàbria està en l'altre extrem de l'estret, Catània 
està a uns 90 km. Sempre ha estat un port estratègic, 
i ara és important pel tràfic comercial i pesquer. 
 
Té molta activitat sísmica i ha estat destruïda diverses 
vegades al llarg de la història, amb l'últim terratrèmol 
important, en 1.908, va ser arrasada i van morir 
60.000 dels 150.000 habitants que tenia. 
 
Trobem moltes esglésies, palaus, fortificacions i fonts 
interessants. En els seus museus podrem veure 
obres de Caravaggio, Antonello dóna Messina, 
Girolamo Alibrandi, Filip Paladini. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Segons relata Homer en L'Odissea l'estret era habitat per multitud de sirenes que van fer el possible per 
parar a Ulisses perquè fos atacat per Escila. 
 
La seva història està lligada a l'estret i al mar, per on van arribar grecs, romans, bizantins, normands, 
espanyols i francesos. Els cartaginesos la van envair en la primera guerra púnica, va suportar la pesta 
negra i des d'aquí van salpar els vaixells que van guanyar en Lepant. Cervantes es va recuperar al seu 
hospital. El seu major auge és a principis del XVII, amb domini espanyol, situant-se entre les 10 ciutats 
més importants d'Europa. 
 
Un terratrèmol seguit d'un tsunami la va arrasar en 1.908, la nova ciutat molt més moderna va patir els 
bombardejos de la II Guerra Mundial i va haver de refer-se de nou. 
 
LLOCS D'INTERÈS 
Duomo : Iniciat a final del s. XI, una de les primeres esglésies de Sicília. Manada construir per Roger II i 
amb alguns canvis en els s. XIV i XVI. En el s. XIII va patir un gran incendi i en el XVII i XVIII sengles 
terratrèmols, a més amb el de 1.908 va quedar gairebé destruïda per complet i va ser reconstruïda per 
enèsima vegada, fins a sofrir seriosos danys en els bombardejos americans de la II Guerra Mundial. 
 
La seva planta de basílica té 3 parts, amb igual quantitat d'absis semicirculars. Podem apreciar els 3 
estupends portals dels s. XV i XVI, el primer obra de Baboccio da Piperno. Ja en el seu interior destaca el 
seu sostre de fusta, els sepulcres del Cardenal Guidotto de Tabiatis, els seus 12 altars i un Joan Baptista, 
de Antonello Gagini. El seu tresor guarda molts objectes d'or, plata i teixits. 
 
Al seu costat està el campanar, amb el rellotge astronòmic més gran del món, fabricat a Estrasburg en 
1.933. Té moltes figures animades indicant hores, dies, mesos, planetes i les festes religioses, és 
espectacular quan són les 12 del migdia. Es pot pujar al campanar, 65 metres, solament fins a les 13:00. 
 
Font de Orion : Al costat del Duomo i dedicada a Orion, un dels fundadors de la ciutat segons la mitologia, 
construïda en el s. XVI en commemoració de la construcció del primer aqüeducte de la ciutat per 
Montorsoli, Les figures que veiem s'identifiquen amb el Tiber, el Canmaro, el Nil i l'Ebre. 
 
 



 
 

 
Museu Regional : Amb objectes de l’illa de Sicília entre les quals trobem ceràmica, escultures, orfebreria i 
pintures exposades segons la seva antiguitat. Destaquen les pintures de Antonello da Messina, el Políptic 
de Sant Gregori, o la Verge amb el Nil i els Sants, a més de l'Adoració dels Pastors de Caravaggio i la 
Escila de Montorsoli. 
 
Església de la Sta Mª de la Anunciació dels Catalans: Un edifici destacat de finals del s. XII en temps 
normand, segons sembla sobre un altre temple anterior, destaca la seva estupenda façana del s. XIII, amb 
3 portals, per la cúpula i els absis. Perfecte exemple de barreja d'estils: bizantí, romànic, àrab i normand. 
 
ALS VOLTANTS 
Les opcions són Taormina, a 46 km i el Volcà Etna a 110 km. 
 
TAORMINA 
En la costa est de Sicília, entre Messina i Catània, a la muntanya Taure, a uns 200 m sobre el nivell de mar 
enfront del volcà Etna. Gran destinació turística des del s. XIX. 
 
Molt bones platges, a les quals s'arriba en telefèric i important patrimoni històric destacant el teatre greco-
romà. També conserva un castell àrab construït sobre l'antiga ciutadella. Qualsevol racó de la ciutat ens 
captivarà. 
 
Des de fa molt temps tot tipus d'artistes l’han escollit buscant tranquil·litat i inspiració, especialment atrets 



 
 
pel seu clima. Guy de Maupassant, va escriure en La Vida Errante que si algú estigués solament un dia a 
Sicília la ciutat que no podria deixar de visitar seria Taormina. 
 
Una ciutat petita, d'uns 10.000 habitants, de gran importància turística per les seves platges i amb un gran 
passat Medieval. 
 
El seu centre neuràlgic és el Corso Umberto I, sobre l'antiga via romana Via Valeria que unia Messina i 
Catània. És per vianants, com el Corso Teatre Greco, amb moltes botigues on trobar joies, ceràmica o 
mobles antics. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Taormina apareix l'any 358 a. C com Tauromenion fundada per pròfugs grecs de Naxos. Va créixer com a 
colònia grega, disposava d'àgora, .acròpoli a la Muntanya Taure, i el Teatre. 
 
Amb els romans es van remodelar molts dels seus edificis i van aixecar uns altres que ens sorprendran. 
 
Amb els bizantins van arribar els seus millors moments, que va culminar convertint-se en capital de la 
Sicília Oriental després de la caiguda de Constantinoble, substituint a Siracusa. 

 
Els àrabs la van ocupar entre els s. IX i XI, arrasant gran part de la ciutat. Més tard van arribar els 
normands, amb els quals es va desenvolupar el cristianisme, construint molts convents. Amb el domini 
espanyol va arribar el declivi i des de la unificació d'Itàlia forma part de la comunitat de Sicília. 
 
Entre els seus promotors destaquem, Goethe que en 1.787 es va desfer en elogis, a la fi del s. XIX va ser 
Otto Geleng amb les seves pintures de les cantonades, flors i paisatges exhibides a París i un coetani seu 
Wilhelm von Gloeden va ser polèmic a Berlín amb les seves fotos que amb l'Etna de fons mostraven nens 
pastors nus. 



 
 
QUE VEURE 
Teatre Grec : És el monument més important, a més de pel seu valor artístic, per la seva situació. Des de 
la seva part més alta el paisatge és espectacular i és el segon més antic de l’illa, s. III i II a. de C. té 109 
metres de diàmetre. Els Romans celebraven lluites de gladiadors. Una fantàstica acústica ho converteix en 
ideal per a espectacles musicals i teatrals a l'estiu. 
 
Odèon : Un petit teatre romà descobert dins de la ciutat, Segons sembla es va aixecar on va haver-hi un 
temple dedicat a Apol·lo. L'Església de Santa Catalina el cobreix en part. 
 
Catedral : Consagrada a Sant Nicolau, del s. XIII a la plaça del mateix nom. Reformada en els s. XV, XVI i 
XVIII. S'assembla a les catedrals normandes per la seva forma. Sobresurt la seva portada principal, 
renaixentista, amb rosassa i 2 finestres ogivals de 1.656. A banda i banda altres 2 portades dels s. XV i 
XVI. Dins, tres naus amb pintures de Antonino Giuffré. 
 
Palau dels Ducs de Sant Stefano : Aixecat entre els s. XIV i XV, clar exemple del gòtic sicilià barrejant 
l'estil àrab i el normand. Grans muralles exteriors suavitzades per 8 ajimeces. 
 
Palau Corvaja : Del s. XV sobre restes del XIV. Projectat en principi en el XI com a torre defensiva pels 
àrabs va ser conclòs en els s. XIV i XV. Té diverses frases referides a la moral en la seva façana. Sorprèn 
el seu pati intern. Acull l'Oficina de Turisme. 
 
Parc Ducs de Cesarò : O Jardí Trevelyan, nom del seu creador en estil victorià. Gran quantitat de flors i 
arbres al costat de pistes de tennis i parc infantil. 
 
Funicular : La millor manera per accedir a les Platges de Mazzaro i Isola Bella. 
 
VOLCAN ETNA 
Amb més de 3.300 metres d'altura és el major volcà actiu d'Europa i la muntanya més alta d'Itàlia fora dels 
Alps. La seva base arriba als 140 quilòmetres de circumferència. 
 
Fins a iniciat el s XX era anomenat habitualment Gibellu, a causa del nom rebut en la dominació àrab, ja 
que yebel significa muntanya.  
 
Segons la mitologia grega acollia les forges de Hefesto, amb qui treballaven cíclops i gegants. L'habitava el 
monstre Tifó que era qui provocava molts terratrèmols i erupcions. 
 
El seu nom actual ve de la nimfa Etna, filla del gegant Briareo i de Cimopolia, o d'Urà i Gea, convertida en 
la deessa del volcà i que va decidir la disputa de la possessió de Sicília entre Deméter i Hefestos. 
 
Deixant d'un costat la mitologia el seu nom procedeix de la paraula fenícia attanu, que significava cremar o 
del grec aithos, també cremar. Amb els àrabs va passar a anomenar-se Ŷébel Uhamat o Muntanya de Foc, 
la qual cosa va portar al nom italià Mongibello. 
 
És un dels volcans més actius del món, gairebé sempre en erupció. Pot causar seriosos danys però no es 
considera molt perillós i milers de persones viuen en les proximitats, inclosa la seva falda. La terra 
volcànica que ho envolta és molt fèrtil i es poden veure moltes vinyes i horts en els seus vessants. A 
l'hivern sol visitar-lo la neu. 
 
 



 
 

 
VISITA PER LLIURE 
Fent escala a Messina podem optar entre visitar solament la ciutat o anar a Taormina, a l'Etna, o combinar 
més d'un, depèn del temps que sigui l'escala. Els vaixells atraquen molt prop del centre, prop de la via 
Vittorio Emmanuele II de la Statua di Messina o el Palazzo Municipale. En descendir trobem una oficina de 
turisme, encara que no està sempre oberta, però de totes maneres realitzar la visita és bastant senzill. 
 
És habitual anar a Taormina, hi ha molts taxis que arriben fins al port es negocia el preu i sol estar ja 
previst que et deixen al costat de Porta Messina i disposar de al voltant d'una hora per a la seva visita, 
durant el retorn un breu parada en un mirador ens permetrà estupendes vistes. Hem de demanar que ens 
deixin a la Plaça del Duomo, amb una mica de sort podem arribar al migdia per veure l'espectacle del 
rellotge. Estarem molt prop del vaixell per poder tornar a peu. 
 
També podem anar a Taormina amb tren. Haurem de caminar uns 15 minuts fins a l'estació o prendre el 
tramvia, que para enfront del port. Una vegada en Taormina l'estació està en la costa, havent de prendre 
un autobús per pujar al centre, hi ha trens cada 30 minuts aproximadament i triguen 45 minuts.  
 
També podem llogar un cotxe si tenim intenció de visitar l'Etna. Hi ha companyies de lloguer prop del port o 
podem tenir-ho reservat prèviament. En aquest cas és aconsellable iniciar el recorregut per l'Etna i després 
Taormina. 
 
L'entrada oficial per visitar l'Etna és Etna Sud i si anem a Taormina no oblidar que tot el centre és per als 
vianants, hi ha aparcaments de pagament i llançadores gratuïts al centre. 
 


