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Redacció 
.............. 

 
     El passat dimecres, festa de La Pilareta, la meua 
família i jo, ens n’anà-rem d’excursió tots plegats des de 
Cullera; població de la Ribera on disposem d’un piset 
que, encara que és menudet, ens proporciona certs 
avantatges, com ara,  apropar-nos a eixe vastíssim 
paisatge,  tan anivellat (i potser àdhuc més) com les 
messes latifundistes de la Castella campestre, per on la 
vista, atordida i humitosa, va relliscant-se contemplativa i 
no poc malenconiosa. I on, a la vegada, els sentits 
atabalats, es submergixen en l’encantament absorbidor 
d’aqueixa mare  de tota mena de vida, gestadora, 
sofridora i permissiva... coneguda per “la mar”.  
 
     Doncs bé. Us anava dient que vam partir des de 
Cullera, muntats en la bicicleta i atansats a la voreta per 
a fugir del perill que ens petjaren com un grill... per no 
guardar la mà dreta. I, en el trencall immediat, 
l’enfilàrem com un fil rumb a la papal Gandia; rodant al 
llarg d’una carretera comarcal que vorejava les platges 
del Brosquil, de Tavernes de la Valldigna, de Xeraco i 
del Grau de Gandia. 
     En el Grau de Gandia, enfront del restaurant 
anomenat “La Gamba” (que ens el trobàrem mig desert i 
clos del tot), esmorzàrem paciençudament. I, tot seguit, 
moguérem circumdant la ciutat pels afores de la capital 
“saforera” amb direcció Villalonga; passant o ataüllant, 
alternativament: Almoines, Beniarjó, Potries i La Font 
d’En Carrós, entre d`altres.  
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     Conquerírem Villalonga més o menys cap a les dotze 
del sempre calorós migdia. I, des d’allí, emprenguérem 
l’ascensió cap a l’aspra serrania de la insurrecta Safor; 
deixant-nos, tangencialment a l’esquerra, la Serra 
Gallinera i mantenint, tot sovint a la mà dreta, en oposta 
direcció a la que nosaltres dúiem, el jaç serval i abrupte 
del capritxós riu coster, que es diu Serpis...i ve de prou 
més amunt.   
 
     Creuàrem, camp a través, el famós Pas de l’Infern, 
des d’on l’aqüífer, mig sec, canviava de banda i, 
nosaltres, al mateix temps, vàrem canviar de província... 
sense benvinguda alguna que ens agraira la visita. Però 
els nostres espe-rits, tan curullats de mosquits, ens ves-
sen de picoretes que ens fan rascar per punyetes i ens fan 
xuplar-nos els dits!  
 
     Ja posats en el regat d’un terreny tan eixugat, ple de 
clots i carrilades... vàrem tirar endavant, malgrat que 
amb poquetes ganes. 
 
     I amb aquesta decisió, mancada de reflexió, vam 
coronar cims, muntanyes... i l’estima, en la qual, jo, base 
les meves campanyes. Però, en aquesta ocasió, pedalant 
de llustre a llustre; i, pels trams més de gairó, amb la 
bicicleta al muscle!  
 
     Per aleshores (i a deshora), no ens restava ni un glop 
d’aigua, ni res sòlid dins la sàrria per restaurar-nos les 
forces. Aixina és que ens apressava reviscolar la botija i 
proveir-nos la vianda. 
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     Vàrem escampar la vista per les més gruixudes 
muntanyes del imponent muntanyam...i ens va semblar 
pessimista no albirar ni musaranyes, mont   amunt i mont 
avall. I vam pensar en tornar-nos-en xino-xano, xafant 
pedres! Mes, les bicicletes nostres, mai no han portat 
marxa enrere. 
     Llançàrem un euro al cel...i en caure feu cara i ratlla; 
i és per tots ben conegut que la cara sempre guanya. I no 
ens amoïnàrem més, per quant amoïnats ja estàvem, 
abans que embarrancàrem sens prevenir res de res.  
     Prosseguírem cap avant, esperonats pel paisatge...i el 
silenci del missatge, farcit d’espontaneïtats. 
 
     L’aterratge fou a l’Orxa, no vull recordar ni l’hora. 
Sé que tots portàvem torxa per llumejar en la fosca...i 
tota la resta sobrava! 
 
     Mes quan a casa arribàrem, pansits de pedalejar...al 
mateix temps que sopàvem, vàrem fer un bon dinar. 
 
     Per la propera excursió no hauríem d’allunyar-nos de 
la civilització. Però ens perdríem l’emoció de gaudir i 
delectar-nos... amb els crits de la Creació!. 

 
 

....................... 
 

(GB) 
             
                                  ......................... 

 
 


