
 

Excursió al Molló de la Safor (Lorxa, 19-10-02)

 

             

VIATGE AL MOLLÓ DE LA SAFOR
            Començarem l’excursió a la localitat de Lorxa (l’Orxa segons la grafia erròniament 
proposada per M. Sanchis Guarner), poble de 810 habitants (1991) situat a la  vall de 
Perputxent, a la comarca del Comtat, limitat al sud per la serra de l’Albureca, la serra de 
la Solana al nord i la serra de la Safor a l’est. A més de Lorxa i Beniarrés (incorporat per 
compra en 1273), la vall de Perputxent comprenia els llogarets d’Alquenència, Benillup, 
Benitaric i  Almadec, avui despoblats. Abans d’arribar, però, des de l’autocar veurem el 
pantà de Beniarrés, que regula el règim, així com els regadius de l’horta de Gandia. Des 
de l’autocar també, al peu de la Solana (836 m), contemplarem el tossal on s’aixeca el 
castell de Perputxent o Perpuntxent, que dóna nom a la vall, possiblement derivat del 
romànic puig punyent (del llatí podium pungente), arabitzat Barbunxen o Burbunxen, amb 
les p arabitzades com b (tingueu en compte que el so p no existeix en àrab).

 

            El castell, que paga la pena visitar pel seu bon estat de conservació, consta d’un 
recinte base establert sobre els pendents est i sud del tossal. El mur s’adapta a l’especial 
orografia del terreny i sembla que és una construcció andalusí, tot i que no podem datar-lo 
amb seguretat. Un gran recinte poligonal envolta tota la part superior del tossal (2.900 m2) 
amb dos sectors diferenciats: al nord observem un gran espai que de forma irregular 
supera les dificultats del terreny, mentre que al sud-est es basteix la construcció castral, 
amb murs i torres de planta gairebé quadrada. A l’oest de la plataforma rocosa dues altes 
torres indiquen els angles d’una construcció complexa. Una tercera part del conjunt 
comprèn la residència senyorial, però les construccions revelen manca d’homogeneïtat.

 

            En temps de la conquista catalana (s. XIII) el castell i tota la vall era regida per al-
Azraq, senyor de la vall d’Alcalà. El senyoriu passà posteriorment a mans del cavaller Gil 
Garcés d’Assagra, del ciutadà valencià Ramon de Riusec i del cavaller Ramon de 
Romaní, qui, el 24 de gener de 1289, lliura el castell i la vall a l’orde de l’Hospital, que en 
1317, al regne de València, esdevindrà orde de Montesa.

 

            Després de passar el pont sobre el riu d’Alcoi o Serpis arribarem a les primeres 
cases de Lorxa, el barri del Carrascar (o del Plus).  A la nostra esquerra veurem uns 
abrics naturals on fa uns anys es descobriren pintures rupestres.

 

            Iniciarem la passejada per la pista forestal de la Bassa, des d’allí observarem el 
Benicadell i la Mariola a la llunyania. Després de mitja hora de marxa, a la nostra 
esquerra, veurem, des d’un mirador privilegiat, l’antiga via del “tren del anglesos” o 
Xixarra, ferrocarril de via estreta, construït en 1890, que unia Alcoi amb Gandia. Després 
d’altres quinze minuts de caminada, passada la cruïlla de la cova dels Bassiets, 
agafarem un sender per la banda del corral del Manco que ens portarà a la font dels 
Òlbits, on esmorzarem. Per a no desentonar, com qualsevol excursió dirigida per l’amic 
Lluís Bonet, caminarem entre esbarzers i argelagues, perquè no decaiga l’ambient.

XCURSIO YA ES VA REALITZAR,ES UN EJEMPLE DE COM ES POSARAN LES DADES DE PROXIMES EXCURSIONS



 

            Esbarzers i argelagues ens indicaran que ja fem via cap a la serra de la Safor 
(1.011 m). Potser, caldria dir alguna cosa sobre aquest topònim, que improcedentment 
designa tota una comarca valenciana. Seria més correcte dir l’Assafor (Cavanilles, a les 
Observaciones, escriu Azafor), que seria com pròpiament derivaria de l’àrab as-sakhûr 
(les penyes). La forma moderna acceptada és una variació a partir de la presència de 
l’article català, l’Assafor = la Safor (es pronuncia de la mateixa manera).

 

Continuem la marxa! Ens hem quedat entre esbarzers i argelagues. Passats quinze 
minuts des de l’inici de l’ascensió trobarem un encreuament amb indicacions i ens 
dirigirem cap a la font de la Safor (o l’Assafor, com ja hem dit). Caminarem uns trenta 
minuts i arribarem a un pla on descansarem; des d’allí admirarem una extraordinària 
panoràmica i, si el dia ix clar, veurem la mar, Gandia i el seu grau, el Mondúber i, àdhuc, 
Cullera. Una vegada descansats en mitja horeta més serem gairebé dalt del tot. Hi 
veurem una cava, de les que s’utilitzaven per a emmagatzemar neu, gairebé destruïda. 
També veurem uns avencs espectaculars i entrarem en un, l’avenc o sima de les 
Cassoletes o del Manco; conten els majors que antigament els ramaders hi deixaven 
queviures perquè es conservaven millor a l’interior d’aquestes escletxes naturals. Davant 
de vosaltres apareixerà l’espectacularitat de l’anomenat, també impròpiament, i perdoneu, 
“circ” de la Safor. Quinze minuts més, per a fer gana, i arribarem al cim de la serra, el 
Molló. Vers el migjorn observarem les valls de Gallinera i d’Alcalà, separades per la serra 
Foradada.

 

            L’arribada al Molló marca la finalització de l’ascensió. Després dinarem a la zona 
dels avencs al costat d'una antiga cava o pou de neu en ruïnes 

Després de dinar començarem a desfer camí, no sense abans, però, traure el cap per la 
finestra de la Safor. Veurem la platja de Gandia !!!, però ens espera ara de seguida una 
baixada un tant tècnica, però alhora molt bonica. Aprofiteu per arreplegar una mica de 
pebrella, perquè segur que un dia d'aquests voldreu fer uns gaspatxos o preparar unes 
olives amb aigua sal. En tota aquesta baixada ombrienca en trobareu.

 

            Una vegada baix ens trobem de nou amb la pista que arriba fins la cantera de 
Vilallonga. Tornarem en direcció cap a Lorxa. En un quart d'hora trobem a la nostra dreta 
el creuament que baixa fins la font Serquera, baixar o no a veure-la serà una qüestió de 
com anem de temps. Per cert han fet un refugi piramidal com el que hem vist en alguna 
de les excursions anteriors (sembla que deu ser el nou model de la Diputació).

 

Seguim la pista, a ma esquerra ens trobem en el creuament cap a la font dels Òlbits on 
hem estat aquest matí. Nosaltres continuem cap avall i ja reprenem just el camí de la 
pujada.

 

En arribar al poble no marxeu sense anar al forn i comprar un pa de poble fet com es feia 
abans, pa tradicional. Tampoc oblideu passar per una de les carnisseries, la de Mario i la 
tia Humilde o la de Vicent. Podeu demanar-los una peça negra o una "bolteta" embotit 
tradicional del poble.

 



Espere que tinguem un bon dia i que gaudiu de l'excursió. 

 

Quedem a les 9:15 h en la porta de darrere de la piscina de Lorxa 

 



1a foto: Esmorzant en la Font dels Òlbits

 2a Foto: Dalt de la Safor, al costat de la cava. Comencem l� ultima ascensió cap a la finestra.

 3a foto: En la finestra de la Safor

4a foto: La baixada       



 


