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Senders senyalitzats

Per als amants de la
bicicleta



bellesa per on transita el senglar, la cabra
salvatge, el mufló, el teixó o el gat
salvatge mentre majestuoses àguiles
planen pel cel i les perdius salten entre
els matolls.

La imatge més bella de Quesa és la que
presenta la imatge de la zona denominada Los Charcos, una àrea d’esplai en
què se succeeixen cascades i basses i en què queda patent l’erosió de l’aigua
en el barranc. I també en l’abric del Voro, que té en les escenes d’arquers una
excel·lent mostra de l’art rupestre llevantí. Cap al nord, per un paisatge cobert
d’espígol, romer, cornicabra, llentiscle, baladre i freixe arribem a Bicorp, poble
menut i apartat situat dalt d’un turó i rodejat per altres turons més alts entre
els quals passen els rius Ludey, Cazuma i Fraile que formen profundes gorges,
barrancs i moles. Ací la millor opció és escalar el Caroig, arribar fins als
naixements dels rius Fraile i Cazuma i l’Azud dels Moros i visitar les pintures
rupestres del Barranco Moreno i, sobretot, les de la cova
de l’Aranya, declarades Patrimoni de la Humanitat
i en què les escenes de recol·lecció de mel donen
fe de la tradició apicultora de la zona.

Més cap al nord, al límit amb la comarca
de la Foia de Buñol, Millares apareix
suspesa entre serres i penjada

espectacularment sobre la
gorja del Xúquer. El seu
terme municipal està

inclòs en la Reserva
Nacional de la Mola de

Cortes i ofereix bells indrets que mereixen ser visitats,
com el barranc del Xúquer, la cova de las Palomas
i la cova de les Dones (que s’hauria de dir de los
Dones, ja que es refereix a les donacions que s’hi

feien) explorada per Cavanilles i tema d’un article
publicat en els Anales de la Historia Natural. També,

pel valor històric, és interessant visitar el Llano de las
Contiendas -on segons la llegenda s’esdevingué l’última batalla en la reconquista
de València- i el barranc de la Sepultura, lloc on es van soterrar els cossos
dels moros morts en la batalla.

  aigua flueix pertot arreu i crea paisatges
de gran bellesa, i gràcies a la gran quantitat de pous
el secà s’ha convertit en regadiu amb excel·lents
hortalisses i tabac en lloc de raïm.” (Cavanilles)

L’observació que Cavanilles va fer de la zona fa 200
anys continua sent hui una realitat i l’aigua, que brolla
en fonts, cau en cascada o forma estanys i tolls, és
una constant en tots els pobles de la comarca que
l’han sabuda aprofitar com a atractiu turístic. El tabac,
convertit en els populars caliquenyos, ha donat també fama a aquests pobles
que continuen presumint de fabricar els millors cigars.

Al bell mig de la Comunitat Valenciana, els vuit pobles que
constitueixen la Canal de Navarrés formen part de l’enorme
plataforma tabular del massís del Caroig -batejat amb el

poètic nom de laberint de la lluna plena- lloc des d’on parteixen
els cursos d’aigua dels rius Fraile, Grande, Cazuma i Ludey que

al llarg del seu recorregut van formant paratges d’increïble
bellesa. El terreny calcari i permeable és el millor aliat del

paisatge i, per trams, els cursos d’aigua desapareixen en el subsòl i tornen
a aparéixer -fins que desemboquen al riu Escalona i finalment moren al
Xúquer- i van creant espectaculars gorges, llacs, barrancs i
cascades que donen un atractiu especial a la zona.

Per als amants dels esports d’aventura, la comarca ofereix
un munt de possibilitats: descens de barrancs, tirolina, bicicleta
de muntanya o, també, en impressionants tallats o remar en

piragua a les proximitats de la presa d’Escalona. Els menys
arriscats poden optar per la pesca, el trekking, una

passejada a cavall o bé banyar-se en l’aigua
transparent d’algun dels estanys o gorgs. Els aficionats
a l’espeleologia podran gaudir amb el descobriment de
belles mostres de l’art rupestre llevantí a la cova de

l’Aranya, a l’abric del Garrofero i al del Voro,
denominat així en honor al pastor que el va descobrir fa

a penes trenta anys.

El paisatge de la Canal de Navarrés té grans contrastos entre la
part oriental -on la vista es perd entre els cultius que s’alternen amb enormes
extensions de tarongers i llimeres- i la part occidental, abrupta i boscosa,
dominada per la mola de Cortes de Pallás i la serra d’Enguera, que
des dels contraforts del Caroig s’estén fins a les poblacions
d’Enguera i Anna.

La mola de Cortes és una reserva nacional de caça que té una
extensió superior a les 30.000 hectàrees, de grans moles
calcàries i, malgrat no tenir alts cims, d’una complexa i
variada orografia. En el paisatge s’alternen espinars amb
matoll alt i pinedes, i als barrancs hi ha boscos d’alzines,
pi blanc, freixe de flor i lianes que fan impossible el pas. En les
parets rocoses es poden veure alguns endemismes com la cua de gat llanosa.

La fauna de la mola de Cortes, com el paisatge, és rica i
variada i constitueix un enorme al·licient per a endinsar-s’hi.
Els ocells rapinyaires sobrevolen gorges i barrancs i és fàcil

observar el vol de l’àguila calçada, la cuabarrada, la reial i
la marcenca a més del falcó mostatxut, l’esparver i, encara

que no és tan abundant, l’astor. Entre els mamífers, el senglar,
el conill, la rabosa, l’eriçó comú, el teixó, la geneta,

el gat salvatge, el mufló i, el més emblemàtic,
la cabra salvatge, constitueixen tot un repte per als amants
de la fotografia.

La serra d’Enguera tanca la comarca per la part sud-oest i la
protegeix dels durs vents de ponent. Ací la vegetació dóna al

paisatge un aire més mediterrani i el pi blanc, la coscolla i
l’estepa s’alternen amb els matolls. A les zones d’ombria

apareixen les carrasques en forma d’arbust al costat del
freixe de flor i el timó que endolceixen i perfumen l’aire.

La gastronomia de la zona és també rica i diversa i, sens dubte, un
atractiu addicional per als qui vulguen conéixer aquests pobles. L’arròs

al forn, l’arròs a la paella i l’arròs amb herbes es combinen amb plats
més forts com l’olla amb pilotes, el “mojete arriero” i el gaspatxo manxec

-coca àzima amb pollastre i conill- o també amb els exquisits rovellons, uns
bolets que, segons la zona, també són coneguts amb els noms de pebrassos i
esclata-sangs, i unes saboroses coques de tomaca i pimentó, de cansalada

o de sal. Pel que fa als dolços, tenim els “coscorrones”, les coques cristines,
els rotllets d’aiguardent, les coques d’anís o de panses i nous, el torró de
roses, el braç de gitano, els pastissets de moniato i les ronyoses (ametles

garapinyades). I, sobretot, mel, que ací n’hi ha durant tot l’any amb aroma de
romer, de flor de taronger, de tomaní, d’espígol i gira-sol.

Les festes se succeeixen al llarg de tot l’any i cada poble festeja els seus patrons
amb processons, revetles i focs artificials. Cal destacar les desfilades de moros
i cristians de Bircorp i sobretot d’Anna, on també és interessant assistir a les
festes de Sant Antoni -amb fogueres i la cavalcada
de l’Abanderado- o a la festa de les Eres; a Millares,
a l’agost se celebra el dia del “calderiquio”, i a

Quesa, el 14 de febrer, la festa de La Reserva recorda a la població l’epidèmia
que el 1690 va assolar la vila i on només va sobreviure una família que donava
refugi als qui arribaven al poble. Com a record es continuen fent calderes per
a tots els qui hi acudeixen aqueix dia.

El recorregut, de sud a nord per la Canal de Navarrés, comença a Enguera.
Situada dalt d’un pujol que domina la vila, el visitant
gaudirà passejant pels carrers i descobrint la sòbria

arquitectura de la ciutat -de
manera especial les cases

denominades “heredades”, amb
planta baixa, pis i corral- o pot visitar

les restes d’un castell de l’època musulmana -del qual encara
es veu part del traçat de la muralla i algunes torres de
defensa-, el convent dels Carmelitans o l’església de

Sant Miquel Arcàngel amb pintures de Garnelo i Segrelles i un
interessant retaule anònim dit del mestre d’Enguera.

Després de la passejada per la ciutat es pot recórrer la serra del mateix nom,
anar en direcció a Navalón i perdre’s per alguna de les moltes pistes que van
entre profunds barrancs com el de la Hoz o visitar els llogarets de Benalí i
La Burrera i el poblat iber de Lucena. En el paisatge alterna el bruc, el romer
i l’estepa blanca amb el gesmil silvestre que creix vora els rierols, i el baladre

que esguita de colors barrancs i rieres.

Entre dos turons, a la vall que forma el riu de Sellent,
es troba Anna. A Anna, com va dir Cavanilles, l’aigua
flueix pertot arreu i un complex entramat de canals
travessa el poble i forma embassaments, llavadors i
cascades que donen a la ciutat un aire especial.
Una visita obligada és l’Albufera d’Anna, un estany

en què dins brollen fonts d’aigua cristal·lina i està
rodejada de salzes i xops que proporcionen al visitant una

ombra refrescant. També és interessant una passejada per l’Albereda i veure
el llavador voltat de plataners o el carrer Major, visitar l’església de la Immaculada,
el palau dels Comtes de Cervellón -alçat sobre l’antic castell àrab- o pujar pel
barri de les Eres fins a l’ermita del Crist de la Providència. Abans d’anar-nos-
en és recomanable fer una visita al Gorgo del Catalán, petit embassament
d’aigua que naix a la Fuente Negra, al Gorgo de la Escalera, al Azud -
un estanyol rodejat de frondosa vegetació-, o a la font de Marzo, naixement
d’aigua que a mesura que avança va formant gorgs.

Entre un paisatge de camps de tabac, tarongers i hortalisses
s’arriba a Chella. Després de recórrer els seus carrers i visitar
l’església de la Mare de Déu de Gràcia, el convent, l’ermita de

Sant Nicolau i la biblioteca -que conserva interessants restes
arqueològiques trobades a la zona- es recomana una passejada
pels voltants començant pel Mirador, des d’on s’observa una
interessant panoràmica de la comarca, el Salto i la cova de la Lluvia,
les coves del Turco i el barranc del Lobo. L’aigua ací torna a ser
la protagonista i abans de continuar el viatge s’han de veure les
fonts de l’Abrullador, la de los Chopos, la de Clochicas o la de
l’Abogao.

A Bolbaite, on naix el riu de Sellent (o de Bolbaite) que parteix la població en
dos, l’origen àrab és patent en un barri de carrers estrets i costeruts. El puig
de l’ermita de Santa Bàrbara és una excel·lent talaia per a admirar la comarca,
però també hi ha altres llocs interessants com ara la Cañada Alcaire, el pont
de pedra sobre el Sellent i el seu llac natural, els llacs del Corral del Bru i, per
acabar, el “gorgo” de la Cadena i la seua espectacular cova submergida.

D’origen àrab, com ho demostra el traçat del poble antic, Navarrés
apareix en les faldes d’un monticle coronat per una ermita en honor
al Crist de la Salut. Després de visitar l’església de l’Assumpció i

el seu Museu Parroquial d’Art Sacre, el castell, les ruïnes
d’una fortalesa que s’alça dalt d’un turó i una sitja d’origen
àrab denominada La Tinaja, la millor opció és conéixer els
voltants del poble. El recorregut sorprendrà el viatger amb
paratges de gran bellesa com la Ceja del Río Grande, el

barranc del Barcal, la Sima de Tous, les fonts del Pino i de
la Carrasqueta, la presa del riu Escalona, el Pozo de las

Quebradas -de propietats curatives- o la zona de Playamonte i Las
Fuentes, un estany artificial rodejat d’arena que ha convertit el lloc en

una zona residencial per a vacances. Per a amants de l’arqueologia, les pintures
rupestres de l’abric del Garrofero, els gravats -també rupestres- de la cova del
Barbero o Las Carasetas -deu figuracions de cares en blanc i roig- seran tot
un descobriment.

Des de Navarrés, i a mesura que
s’avança cap al nord-est, el paisatge
és cada vegada més boscós i esquerp,
erosionat en solcs i xaragalls i amb
multitud de coves. Si el viatger té
temps i s’orienta adequadament,
es recomana el recorregut -a peu,
en bicicleta de muntanya o en un
cotxe tot terreny, per les pistes que
van entre els barrancs dels rius Fraile i
Grande. L’aventura es veurà recompensada amb la visió de paratges d’increïble

“L’
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