Sant Joan de Penyagolosa a Xodos pel camí dels pelegrins

SANT JOAN DE PENYAGOLOSA A XODOS PEL
CAMÍ DELS PELEGRINS:

Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa.

Recorrerem 10 km seguint una part del camí que fan des de fa segles els pelegrins de les Useres per
a pujar i baixar en la seua pelegrinació anual a Sant Joan de Penyagolosa.
Per la bellesa del paisatge que l'envolta i per la història i tradició que aplega este camí ha estat
declarat Paisatge Protegit per la Generalitat Valenciana.
El camí que farem és només un terç del total, el que discorre a més alçària i presenta els boscos més
espessos i millor conservats, a més el farem de baixada, de manera que, llevat d'una xicoteta pujada,
la resta és un llarg descens.
Altura máxima: 1379.22 mts  Altura mínima: 977.80 mts  Desnivel acumulado: 203.30 mts
7.12 km
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HORA D'EIXIDA: 8 matí
LLOC EIXIDA: Piscines
HORA ARRIBADA: 6
vesprada
DISTÀNCIA: 8 km
DESNIVELL: 200 metres
TEMPS REAL: 3 hores
TEMPS TOTAL: 5 hores
GUIES: Centre Excursionista
Vila-real
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT:
Deixem Sant Joan marxant cap a llevant, eixint per on sempre ha eixit el camí real, açò és, pel peiró,
i travessant un bosquet de xiprers plantats per Icona els anys 70 arribem al replà on s'agafa la pista
de la Banyadera. Des d'ací seguim uns metres pel camí asfaltat fins passar el barranc de la Pegunta i
desviar-nos a la dreta seguint el vell camí dels Pelegrins, ara balissat amb les marques roges i
blanques del GR33 que uniex Sant Joan amb Castelló passant per les Useres.
Encetem un tros de recorregut que ens conduirà per allò que l'imaginari col·lectiu fa propi de
Penyagolosa: un pinar madur de pi rojal sense pràcticament sotabosc, travessat per una senda molt
xafada.
Després de travessar el barranc de l'Avellanar la senda s'enfila per una llarga costera, més escassa
d'arbres, fins a unir-se a la pista de Xodos. A partir d'eixe punt el bosc torna a guanyar protagonisme
i la pista perd pendent, passant a la vista del mas de Mor i després de travessar el fresc pinar de
l'ombria de Mor arribem al Pla de la Creu1 als peus del Marinet.
El Pla de la Creu és una cruïlla de camins on podem agafar a migjorn cap a la Banyadera (i el pic de
Penyagolosa), a tramuntana cap a Vistabella (o a Xodos per la pista del Mas de les Pomeres) i a
llevant cap al cim del Marinet o cap a Xodos pel camí que seguirem recorrent tota l'ombria del
tossal del Marinet.
La famosa costera del Marinet no serà tan
per a nosaltres a l'agafar-la de baixada, així
tindrem l'ocasió d'observar el bosc ric i
variat que ens envolta, cosa més difícil en
fer-la de pujada.
El sender ben traçat resol en revoltes i
grades els passos més complicats i es troba
en bon estat de conservació llevat del tros
central, desfet per una moderna pista per a
traure fusta.
L'aparició de carrasques ens indica el
descens en altura que hem fet i és l'anunci de la fi de la baixada, arribem ara al barranc de Xodos
que travessem prop de la font dels Possos.
Només ens resta agafar la pista que voreja el barranc, passant pel Molí de Xodos i encarar la pujada
final al poble on acaba la nostra ruta.

LLOCS D'INTERÉS DE LA RUTA:

1 Amb el topònim de Pla de la Creu trobem dos punts del terme de Xodos, el present, estret replà als peus del Marinet,
i el Pla de la Creu que es troba al coll entre el mas de Llac i el Torreter, per on passa el Pas Reial d'Aragó.
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SANT JOAN DE PENYAGOLOSA
El Santuari de Sant Joan de Penyagolosa és un santuari situat a un dels llocs més coneguts de la província de
Castelló, s'encontra als peus del pic Penyagolosa, a 8 quilòmetres del poble de Vistabella del Maestrat. El
Santuari es sitúa añl Parc Natural del Penyagolosa. Està declarat Bé d'Interès Cultural del País Valencià.
El Santuari està foramt per un conjunt d'edificacions en torn a una plaça general, i un petit pati interior al
voltant del qual s'articulen les diferents dependències són les més antiges.
S'accedeix al santuari a través d'una portada d'arc de mig punt que condueix al pati. A la dreta s'encontra la
torre campanar de l'esglèsia que presenta escassos vans i està rematada amb pinàculs i boles. El pati central
presenta en tres dels seus costats pòrtic corregut d'arcs escarçans. Al voltant del pati s'articulen les diferents
dependències entre les que cal assenyalar el restaurant, la cuina, almacens i una estància-ximeneia. Altra part
del recinte la forma de l'edifici allargat que alberga les deu habitacions dels peregrins i en planta baixa té un
pòrtic a mode de corredor exterior. Es completa el conjunt amb altres dos edificacions exentes.
L'esglèsia, situada al Sud, és d'una sola nau i quatre trams de desigual longitud coberts amb bòvedes els tres
primers, i amb una cúpula a sobre petxines l'últim corresponent al presbiteri. La portada principal, als peus,
està llabrada en pedra i consta la data de 1706 que indica l'any de la seva finalització. L'entrada lateral, que
dona al pati central, poseeix una portada amb un senzill arc de mig punt amb molures clàssiques i capitells, i
una clau lleugerament remarcada. En aquest mateix front es conserven pintures murals que, al paréixer, daten
de l'època de construcció del temple. També hi han restes de pintures al fresc en la planta baixa del
campanar. Front a l'entrada lateral, en l'interior de l'esglèsia, s'encontra l'única capella que poseeix el temple,
de planta quadrada i gran dimensió.
CAMÍ DELS PELEGRINS
Els Pelegrins de les Useres és una tradició religiosa que té lloc cada any a Les Useres, (l´Alcalatén).
Consisteix en una romeria de 35 km entre la població i el santuari de Sant Joan de Penyagolosa, situat a la
muntanya del mateix nom. Actualment, s´encarrega de l´organització l´Associació Peregrinació de les
Useres. Es tracta d´una tradició del segle XIV, que es repeteix el darrer divendres del mes d´abril. Els
pelegrins preguen per aigua, collita i contra la pesta. Els actes que acompanyen al Camí (misses, parades,
menjars...) pràcticament no han canviat des dels seus inicis. El silenci regna en la peregrinació, només trencat
pels cantors d´antigues composicions medievals. La companyia està formada per 13 homes de la localitat.
El recorregut entre Les Useres i el Penyagolosa té 35 km i un desnivell acumulat de més de 1.000 metres.
Travessa els termes de les Useres, Llucena, Xodos i Vistabella del Maestrat. El camí es fa en dues jornades.
La primera és la pujada, on es para a Sant Miquel de les Torrocelles per escoltar missa, i s´arriba a Sant Joan,
on es passa la nit; la segona jornada és la baixada fins el punt de partida. El dissabte de Trinitat, el Camí
també es recorregut per les rogatives de Xodos a Sant Joan.
Es tracta d´una via de comunicació comarcal d´una arrelada tradició, que uneix els pobles de la zona. Per
això, la via passa junt a vies pequàries, ermites, masies, castells, fonts i peirons, entre d´altres. Tot això entre
zones de gran riquesa mediambiental, amb matorrals, carrasques i pins, la qual cosa ha convertit el Camí en
un atractiu per al turisme rural.
El Camí dels Peregrins de les Useres forma part de la ruta senderista GR-33. Aquesta ruta, impulsada pel
Centre Excursionista de Castelló, uneix el Penyagolosa, muntanya-símbol de les comarques del nord del País
Valencià, amb la capital de La Plana.
Ha estat declarat per Acord de la Generalitat Valenciana el 18 d'abril de 2007 Monument Natural pel seu gran
valor ecològic.
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XODOS
Al seu terme pertany el Tossal de Marinet (1.467 m) i la Penyagolosa (1.813 m) "gegant de pedra, la teua testa
plena de neu, Penyagolosa, fita senyera del poble meu ". Al seu terme naix el riu Llucena. El poble és
d'origen àrab. Formava part de la tinença de l'Alcalatén. Des del segle XIII va pertànyer, cedit en feu per Jaume I (1208-1276), al senyoriu dels Urrea. Eximén Urrea donà carta pobla a dos veïns cristians el 17 de juny
de 1254 amb delme i primícia i establint l'ús del Fur d'Aragó. Posteriorment passà als comtes d'Aranda i als
ducs d'Híjar.
Monuments
 Torre de l'homentage. Del segle XI. Les restes del
Castell de Xodos es troben en la part més alta de la
població, sobre un precipici de més de 70 m d'altura. La
població fortificada tenia encomanada la protecció,
vigilància i defensa de la vall, excel·lent via de
comunicació natural. Conserva actualment només una
part de les seves muralles, els fonaments d'algunes
torrasses i la part inferior de la gran torre de
l'homenatge. Està situada sobre la Roca, és a dir una
gran protuberància del terreny que per la part de l'est es
troba tallada a pic sobre la Vega. A pesar de no haver
trobat cap escrit sobre el seu origen, podem fitar la seva datació als segles XI i XII, en el període dels
Regnes de Taifes ja que va ser en aquella època quan es va donar l'ocupació àrab en la zona nord i
oest de la província.
• El Portal. És un passadís que comunica la Plaça de l'Església amb el precipici al que es troba abocat
el poble. El seu origen és defensiu. En l'entrada que dóna a la plaça està rematat per un arc apuntat.
En la part superior d'aquesta estructura es troba un petit edifici quadrangular de dues plantes a
manera de torrassa defensiva.
• Ermita Sant Cristòfol. Del segle XVIII. És un petit edifici de planta quadrangular la façana de la
qual és totalment llisa, amb les parets pintades en blanc i on tan sols destaca la portada, en forma
d'arc de mig punt i amb els carreus pintats en vermell. La porta és de fusta.
•
Església de Sant Pere. Del segle XVI. L'estil de la seva construcció era renaixentista, ara és eclèctic.
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