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Tono Fornes és professor de biologia
i poeta. Juan Gargallo, professor de
literatura i investigador. Tots dos,
amics i bons aficionats al món de la
mar. S’embarcaren en una gran aven-
tura navegant que han volgut plasmar
en aquest llibre, un llibre que supera
el que hauríem de considerar la base
del relat. Es tracta d’una travessia, a
bord del Libeccio, una petita embar-
cació a vela i motor, auxiliats per
Vicent, que els acompanya al llarg de
la singladura, iniciada al Delta de
l’Ebre i allargada fins al Mar Menor i
el Cap de Palos, límit meridional del
viatge. 

Manuel Vicent, també amant de la
nostra mar, defineix, ben sintetitzada
en el pròleg, aquesta història.
L’aventura, però, va molt més enllà
dels límits costaners, supera la des-
cripció minuciosa dels paisatges i els
accidents marítims i entra en altres
camps amb cites històriques de les
petjades de cada espai al llarg dels
temps o d’elements geogràfics de l’en-
torn de les aigües solcades amb el
vaixell. I ens parlen del conreu de
l’arròs al Delta de l’Ebre i de la
importància i peculiaritats de la pesca
en aquelles aigües. I de les illes Co-
lumbretes, recuperades després d’ha-
ver estat sotmeses a l’agressió de
pràctiques militars. De la presència
de Benet XIII, el papa del mar, a
Peníscola i de la cultura marinera del
Baix Maestrat. Del Tombatossals, clau
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d’escriptor 

mítica de la fundació de Castelló de
la Plana. De la popular Panderola, el
tren que comunicava el Grau de
Castelló amb el de Borriana, port de
la taronja, de tantes activitats expor-
tadores. I de diverses citacions del
passat històric de la ciutat de Valèn-
cia i el seu entorn. De l’Albufera. El
conreu de l’arròs a Sueca i els cor-
rents migratoris temporals dels blavets
de la Marina. Al músic suecà mestre
Serrano li tenen dedicat un monu-
ment. Citen el port fluvial de Cullera i
el riu Xúquer, i el llac de l’Estany. I
l’ostentació hollywoodiana al cim de
la muntanya: «CULLERA». A mitjans
del segle XVI va ser saquejada tres
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vegades pel llegendari Dragut, que
comandava 27 naus i 600 homes.
Prop del castell de Bairén existia tot
un poble, Benissalema que, segons
Escolano, «por pecados enormes de
sus vecinos fue hundido como Sodoma
y Gomorra». I apareix el port de Gan-
dia, port fruiter, el segon d’Espanya. El
1934 s’embarcaven allí 250.000
tones. El Mondúver al fons. I els records
d’Ausiàs Marc, senyor de Beniarjó i
gran poeta valencià del segle XV, com
també Roís de Corella. S’acosten al
port d’Oliva, avancen cap a l’Alma-
drava del Verger, recordant l’existència
d’una antiga almadrava fins al segle
XVIII. I s’aproximen a Dénia: el
Montgó, el castell, una encara notable
flota pesquera. Manté sobre les esque-
nes una dilatada història: si més no, a
banda dels temps de Roma, la seua
taifa amb el reietó Muyahid, que
abastà Mallorca, Eivissa i Formentera i
acollí ciència i cultura: el poeta Ibn al
Labbana, entre altres. Però també inter-
vindria en l’expulsió dels moriscos
el 1609. «Partiren amb sanglots tots els
vaixells / com pel desert mandrosa
caravana / que fa anar amb cançons
el cameller», digué el poeta. Passen pel
litoral rocós de les Rotes: el Trampolí, la
Punta Negra... Han deixat l’Helios, el
Pegolí, el Sendra, el Mena, el
Fresquito... I la torre del Gerro, i la
cova Tallada... Amb el Libeccio enfilen
la bocana del port de Xàbia. Dalt del
cap de Sant Antoni, el far. El cap Prim,
el Portitxol, l’altra cara del Montgó..., el
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cap de la Nau... I entrem en un espai
singular: els penya-segats amb la sin-
gular pesquera dels cingles que s’ha
practicat des d’antic i ara és reivindi-
cada. Amb la utilització d’escales de
corda i plataformes penjades sobre el
rocam. Abans, una activitat especial-
ment protagonitzada per homes del
Poble Nou de Benitatxell. El castellet
de Moraira. I Calp i el penyal d’Ifac. I
la punta de l’Albir, i la badia d’Altea,
el racó de l’Olla. El cap Negret. I l’Illa
de Benidorm, i el Morro Toix. «Nit de
neó» anomenen els autors el capítol
benidormí, una Torre de Babel, de
sempre; la primera. La torre de
l’Almadrava i el Racó de l’Oix. I la
Vila Joiosa. Entre altres atractius turís-
tics, el del Casino. I les activitats pes-
queres, i la indústria de la xocolata,
destacada activitat que importaren els
seus mariners quan feien la ruta
d’Amèrica. I la patrona santa Marta,
tot celebrant la seua providencial inter-
venció quan el 29 de juliol de 1538 la
Vila era assetjada per una flota de
naus. De fa molts anys, s’hi organitza

al voltant d’aquelles dates, a la mar,
una batalla enlluernadora, una festa de
moros i cristians ben divertida. I arri-
ben al Campello. Allí es troba la fun-
dació de l’Institut d’Ecologia Litoral,
pioner en l’estudi de la dinàmica biolò-
gica de les nostres costes. Entren a la
badia d’Alacant. El seu port és decla-
rat el 1271, per Alfons X el Savi, «port
de Castella a la Mediterrània». Les
connexions, de fa molts anys, amb
Alger. Les fortificacions del castell de
Santa Bàrbara. I el cap de l’Aljub.
Santa Pola, també amb important flota
pesquera, i les barcasses que van i
vénen de l’illa de Tabarca. I les salines
de la Mata, que estan comunicades
amb les de la llacuna de Torrevella.
Guardamar, on desemboca el riu
Segura, frontera idiomàtica. A
Torrevella parlen ja castellà. Uns ver-
sets populars diuen allò de «Les xiques
de Torrevella al cresol diuen candil, a
la finestra, ventana, i al julivert, pere-
jil». Tabarca la Nova, illa rescatada.
Així l’anuncien al llibre. La monumen-
tal porta Tancada, i els farallons peri-

llosos del seu voltant. La tradició diu
que l’apòstol sant Pau va desembarcar
allí amb els seus propòsits evangelit-
zadors. I l’accés d’abordatges de pira-
teria, ja pel segle XVI, niu de pirates.
Amb la pintoresca població de Sant
Pau. Reserva marina, afortunadament.
I el remat: el Mar Menor. «Un mar no
tan menor», titulen aquest epíleg. L’illa
Grossa i el petit Faralló. I el cap de
Palos. Algèria a unes 70 milles. 

Hem viscut, amb el llibre, una llarga
i esplèndida singladura. De mar estant
és alguna cosa més que un relat mari-
ner d’uns navegants que han travessat
la nostra Mediterrània amb enamora-
ment aventurer. I els ha servit —a Tono
Fornes, poeta i professor de ciències
de la natura, i a Juan Gargallo, de lite-
ratura— per a exposar les peripècies
d’aquesta navegació, per a parlar
dels accidents costaners i, de remat,
per a fer unes interessants cites literà-
ries i històriques sobre la qüestió.
Calia dir-ho.  

Vicent Balaguer


