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A un tir de pedra. Les més belles sendes de la Safor és un llibre adreçat a 
persones amb l’interés o la curiositat per conéixer les muntanyes de la Safor. Un 
gran arc de serralades que atansa la mar retallant una plana menuda i antiga, 
verda i fèrtil. Un horitzó de terra perfumada de tarongina i garrofers, de lliris i 
marfulls, de romers i pebrelles, talment com un jardí clos per tot de talaies naturals, 
que tanquen una vall emmirallada vers la seua vella i estimada mar. Un racó de món 
senzill, acollidor i obert, que ha donat recer a l'home des dels temps més llunyans.

Fa més d’una dècada aparegué A un tir de pedra. Des d'aleshores, el llibre ha tingut 
una acollida càlida, corprenedora. Han passat molts anys i hem decidit fer-ne una 
edició absolutament nova, amb el convenciment que una renovació completa era 
necessària i ja indefugible i, també, que podríem aportar una versió millorada i 
madurada. Si la primera versió fou un intent agosarat de recopilar un inventari 
exhaustiu de totes les sendes de la comarca, el llibre que ara tens a les mans, total-
ment nou, pretén mostrar i narrar una tria personal d'aquelles que considerem les 
més belles i destacades sendes de la Safor. Una tria il·lustrada amb esplèndides 
fotografies, abundant cartografia i, a més a més, informació addicional en línia, 
permanentment actualitzada, que us ajudarà a arribar al començament de cada 
sender, l'inici d'un nou camí per conéixer i estimar les nostres muntanyes.
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PRÒLEG
La serra de la Safor dona nom a una comarca, amb els seus cims rocosos coro-
nant la ferradura del vertiginós amfi teatre obert en la vessant nord, que s’eleven 
sense piemont i sense barreres sobre el verd tapís de les baixes terres litorals. La 
majestat del seu relleu, un dels més bells i espectaculars de la nostra orografi a, 
es dreça rellevant en la plenitud del paisatge, amb la força d’un referent geogràfi c 
i símbol de pertinença a un històric territori amb el qual s’identifi quen els habitants 
de la comarca.

Desplegades de nord a sud, muntanyes i serres entrellaçades conformen un 
clos arc orogràfi c d’esquerdats perfi ls que tanquen l’horitzó interior comarcal. 
Muntanyes dominants que cedeixen, sense transició, el seu abrupte relleu amb 
una façana marítima limitant la mar propera, donant pas a una franja costera de 
baixes i fèrtils terres al·luvials profusament conreades, còmode i pròsper assenta-
ment de la majoria poblacional que presideix la senyorial Gandia, històrica ciutat 
ducal, capital de la comarca, sobre un paisatge humanitzat d’una natura sotmesa 
pam a pam pel mil·lenari i pacient treball llaurador, l’exhuberant policromia dels 

La muntanya és 
de qui la tresca i descobreix, 

de qui la pateix i frueix,
de qui la sent i la viu, 

de qui l’estima i es deixa estimar.
(Joan PELLICER, Diari de Sotaia)

Altres poden fer millor, 
però nosaltres fem.

(Telesforo de Aranzadi).

La comarca de la Safor a les envistes de la Finestra, a la serra homònima
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nyalitzat com a PR-CV 39 i que, trescant entre vells marges, alts i forçuts, sempre 
acompanyats de la propera mar, prompte guanya alçada. 

Superat l’encreuament del pla de les Creus (A01) i sota la densa verdor que es 
despenja a la valleta del Massalari, el camí mena a peus d’uns enlairats espadats 
que acullen una menuda fontanella. Humil i constant, ompli amb perseverància, 
sense defallir, una basseta. La font de la Granata (180 m, 1:30 h - 5,1 km) és 
la fresca tardor sota els blancs de les cingleres, la verdor dels taulellets, de les 
carrasques i els fl eixos, l’aigua entre les falzies i la frescor de les heures. 

En aquest punt haurem de decidir entre resseguir la ruta cap amunt, o tornar al 
poble. Si decidim tornar, un sender ample connecta, en direcció nord i enllà el cau 
del barranc de l’Infern, amb el camí del Massalari, llarg i aspre. Abans d’eixir de 
la vall estarem atents al camí del Racó Redó, antiga colada ramadera del Portitxol 
a Favareta que, ara ja muntanya amunt, entre paisatges canviants d’olivera i gar-
rofer, i alternant camins i sendes, ens deixarà a tocar del dipòsit.

Retrocedim, però només una miqueta. Fins a la base del barranc de la Granata. 
I amunt. Ens espera una pujada dura i treballosa, de les que no deixen indiferent 
ningú, costeruda i panoràmica, emboscada al darrer tram. Darrere nostre, les 
vistes a Cullera, als arrossars i al Brosquil, són captivadores. Al capdamunt, els 

camins de pedra s’escampen per tot arreu; un d’ells, sota altius pins i per ponent, 
s’acosta a visitar l’encisadora font de la Sangonera (450 m, 2:40 h - 6,9 km). 
Amunt i avall, vells marges solquen i capturen cada pam de terra hàbil formant 
llenques on la pineda fa dècades que substituí el garrofer i l’olivera. El fet de tro-
bar-se dempeus, malgrat els anys i estar bastida sense argamassa, és la mostra 
fi dedigna d’una de les expressions culturals més antigues i genuïnes que es con-
serven al camp, del patrimoni rural més autèntic i extint, de l’enginyeria més popu-
lar i humil, de l’arquitectura de la pedra en sec, fruit de la necessitat i la perseve-
rança amb què s’alçaren barraquetes, corrals, marges, tanques, senders o eres. 

Per ponent, una senda ampla i neta guanya alçada entre la pineda. Caminem 
paral·lels a la mar, pel crestall llevantí de la serra de Corbera i a les envistes de la 
serra de les Agulles, rabiosa i enervant. El primer objectiu s’alça arrodonit i accessi-
ble: el Massalari (598 m, 3:15 h - 8,1 km), sostre de Tavernes, que de bell antuvi 
senyorejava i ombrava l’antic llogaret musulmà del Massalali, que jeia als seus peus.

Crestall amunt, albirant un ventall de muntanyes plenes de matisos, se succe-
eixen els cims. Ara el Piló dels Quatre Termes, fi ta de Tavernes, Benifairó, Alzira 
i Favara; després el Puntal dels Germanells (591 m), endavant la Ratlla (626 
m, 3:40 h - 9,6 km), cota màxima de la serra. La senda tira avant; passant per 
l’observatori forestal de l’Ouet, dempeus des dels anys cinquanta enlairant la 

La font de la Granata
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serra, descendeix a la pista forestal de la vall de la Casella a la recerca del Pas 
del Pobre, accés sud a la vall de la Murta. Nosaltres, però, tornarem enrere, fi ns 
al collado de l’Infern, on una senda vertiginosa i costeruda davalla, entre pinedes 
i càdecs, la plana del Barber.

Al capdavall creua una pista procedent de la casa forestal de Bono, a la Casella; 
la que envolta l’acurada i densa pineda que recull la font del Barber (390 m, 4:15 
h - 10,8 km). Allà baix, on anaven a bastir una colònia agrícola que mai acabà de 
quallar, s’escampaven els corrals on les joques corrien soltes, les casetes de camp 
on les dones cardaven la llana, i els malalts dels bronquis hi pujaven a gaudir de 
l’oratge. Per tot, els bancals on els homes conreaven pereres, cirerers, pomers i 
també vinya, ja que aquest fou un país de vinyes —també vora mar— fi ns que la 
plaga de la fi l·loxera, a inicis del segle passat, va matar, una a una, totes les ma-
tes que havien omplert els camps i les butxaques dels llauradors. Quan aquells 
homes que llauraven i sembraven, que podaven i collien, se n’anaren, les pedres 
s’afonaren. I és que cap màquina és tan efectiva com la paciència i el temps. Des-
prés d’aquella desfeta, als anys trenta s’escamparen els garrofers fi ns on trenquen 
i enfi len cel amunt les muntanyes. 

Deixarem el ramal que pel sud enfi la la font del Garrofer i tombarem per llevant 
resseguint una pista que solca un replanell càrstic. Prompte arribarem a la casa 
de Ximet. Pel migdia naix un camí, que obviarem, i per on hom davallaria, paral-
lel al barranc de Pere Puig, fi ns a la carretera Tavernes-Alzira, a l’encreuament 
amb Simat. Per llevant trescarem la groguenca i polsosa colada ramadera de la 
font del Barber, que prompte esdevindrà la colada de Benifairó al Portitxol. Les 
dolines, els marges defi nits com amb tiralínies i els corrals, omplin el paisatge 
que ens separa del naixement de la senda de les Revoltes dels Amoladors 
(400 m, 4:55 h - 13,5 km). Prompte assolirem a mà esquerra el naixement de 
la senda dels Borregos (PR-CV 40), una antiga drecera que empraven d’an-
tuvi els llauradors quan no tenien necessitat de pujar a la serra amb animals de 
càrrega. Tot i que endavant s’ajunten tots dos camins, hi tombarem, fregarem 
l’escola d’escalada del Cingle de l’Aigua, equipada al recer d’uns cridaners cin-
gles, i passarem per la fonteta de la Mina, d’escàs cabal, fi ns a arribar al canal 
de Defensa. No ens resta més que un lleuger passeig vora els pins fi ns a tornar 
a l’inici del recorregut. 

El cim del Massalari
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La circular del racó de Joana, rica en miradors i exten-
sos panorames, és una ruta perfecta per a gaudir-la 
tot el món, grans i menuts, agosarats i principiants, un 
passeig pel vessant més oriental de les Creus entre 
pinedes, aigua i frescor, entre el forest, el tarongerar i 
la marjal.

Dos són els accessos al racó de Joana: el més immediat i senzill, apte per a tot 
el públic, passa per apropar-s’hi, abans d’accedir a Tavernes i passat el polígon, 
tot just a la primera rotonda i abans del naixement del camí de la Dula, al camí 
del Portitxol.

L’altra opció, aquesta ja un poc més exigent, passa per resseguir les indicaci-
ons des del club de Tenis que trobareu a la ruta A02, la que ens deixarà a tocar 
de l’ermita de sant Llorenç

Trencarem cap amunt pel primer caminal, el camí del racó de Joana, envoltats 
de tarongers i amb forta pujada. Al capdamunt, unes revoltes ens separen d’una 

àrea d’esplai i l’ermita de sant Llorenç (98 m, 0:20 h - 1,1 km), escenari cada 
deu d’agost d’una popular romeria i porrat, almenys des que la construcció de 
l’autopista va enderrocar l’antic ermitori, el que d’antuvi s’alçava al camí de Fava-
ra, i on els veïns d’ambdues poblacions duien espigues d’arròs en processons 
i romeries per tal que el sant beneira les collites. Irònica paradoxa, a la vora de 
l’ermitori dedicat a un sant que, segons la llegenda, va ser martiritzat en unes 
graelles, hi ha instal·lats uns torradors.

A les envistes d’un repetidor, assolirem un dipòsit d’aigua. Per l’esquerra hi arri-
ba la senda que puja des del club de Tenis, i uns metres endavant, la que remunta 
cap a les Creus o la font de la Granata. Continuem pel camí, una pista de terra 
ampla i còmoda, envoltada d’una densa pineda, que prompte es dividirà. Obvia-
rem per l’esquerra el camí del racó Redó, antiga colada ramadera que s’allunya 
fi ns a la font de la Granata, i ens acostarem, al capdamunt d’un tarongerar mo-
nòton que s’estén fi ns on arriba la vista i més enllà, i per llevant, fi ns al Mirador
(102 m, 0:40 h - 2,6 km), una antropitzada fi nestra panoràmica a la mar i la marjal. 

Davallem penjats a la marjal i la costa fi ns a connectar amb el camí del Portit-
xol, on caldrà trencar a mà esquerra i travessar l’autopista per sota. Amb molta 
precaució, creuarem la carretera de la platja i accedirem a una menuda marjal
(2 m, 1:05 h - 4,2 km), senyorejada per l’ullal de Penyetes, pel ponent, i l’ullal 
Gran pel llevant, un menut oasi envoltat de tarongers. Tornem pel mateix camí, 
tot i que en assolir el camí del Portitxol tirarem recte, fi ns a l’inici del recorregut.

El Racó de Joana

A03
EL RACÓ DE JOANA
UN MIRADOR A LA MEDITERRÀNIA

Distància: 5,5 km.
Temps: 1:30 h.
Desnivell: 2-128 m.
(+167 m.)
Circular? Sí
Dificultat: Baixa
PR-CV 39
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