MARXA SENDERISTA
XODOS – VILLAHERMOSA
DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Eixim de Xodos pel camí del mas de Gargant travessant el barranc de Xodos i endintsant-nos en un
bonic bosc mixte de carrasques i pins. Després d'una curta pujada per una vella senda empedrada
arribem al Mas de Llorenç on hem de seguir una pista a la dreta uns centenars de metres per a
deixar-la tot seguit per un bonic camí que baixa colgat de pinotxa entre un pinar de pi ver.
Travessem el barranc de Vela1, i una curta pujada ens duu als masos del Sord i els Col·legials. Des
d'ací agafem una pista formigonada que puja fent revoltes al principi i que després va planejant fins
arribar al mas de Gargant. Gargant és el mas més vell d'estos topants, i ofereix una magnífica vista
del barranc dels Frares als peus i de Penyagolosa al capdamunt.
Després d'aprofitar per agafar aigua a la font del mas2 continuem per una senda que ix per la vora de
l'era del Mas, baixant a buscar el barranc el Forcall on conflueixen tot de barrancs que formen el
naixement del barranc dels Frares, en este tram trobarem alguns ginebres i savines centenàries. Des
del Forcall fem una curta pujada per arribar a l'amagat mas de les Penyes, arreglat i cuidat, des d'on
seguim per la pista del mas que travessa un jove carrascal, regenerat després del carboneig dels anys
50 fins assolir el Pla de la Creu3. Travessem ací una pista que transcorre pel vell Pas Reial d'Aragó
per on abans que els cotxes han circulat durant segles els ramats que anaven de les terres baixes de
la Plana a les terres altes d'Aragó4.
Agafem un camí que mou recte, sense pedre altura i passa per dalt del mas de Llac. Passem poc
després per la Cueva del Sastre, amb una paret de pedra per tal de tancar les ovelles i anem
remontant per dalt del fondo on es troba el mas de Los Rincones, fins a colocar-nos als peus del
cingle de Penyagolosa que domina tot el panorama i, llevat que hi haja boira, no ens deixarà fixar
els ulls en cap altre lloc.
Anem pujant de manera continua fins assolir el coll que hi ha entre Penyagolosa i la Golosilla, ens
trobem quasi a 1500 metres i és el punt culminant de l'excursió, a partir d'ara les baixades
sovintejaran més que les pujades. Des del coll comencem a baixar fins arribar a una pista on
agafarem una senda xafada que baixa a l'esquerra cap als cingles que envolten Las Casicas.
Comencem la baixada i deixem a la dreta les restes de la Casica del Bosque i la Casica Nueva
arribant a la Fuente de las Mozas, d'aigua fresca i clara on dinarem.
Tot seguit continuem baixant per la senda que volta entre els cingles de las Casicas i la Golosilla
fins arribar a l'anomenada Puerta de Peñagolosa, tall entre les roques que ens permet vore per
primera vegada Penyagolosa quan pugem des de Villahermosa.
Continuem la pista que circula per un pinar que és fa espés per moments, sobretot en comparança
amb la vegetació més esclarissada de sota els cingles, fins que la pista pren direcció est, agafant ací
una senda que baixa en forta pendent pel mig del pinar, travessant un parell d'antigues pistes per a
traure fusta, fins arribar al fons del barranc on es troba el mas de Borràs5.
1 Barranc que baixa del mas del mateix nom que es troba a la capçalera i és un dels pocs masos habitats d'estes terres.
2 La font vella es troba un poc apartada pel camí de les ermites que puja de Gargant cap a Penyagolosa. Hi ha una
altra fonteta vora la senda que seguim.
3 A Penyagolosa hi ha dos plans de la Creu, el que es troba al peu del tossal del Marinet en el camí dels Pelegrins i el
que ara ens toca, també anomenat el Plano de la Cruz Antigament hi havia un prat que era punt de trobada dels
masovers dels voltants per a fer bureo, així com un xicotet hostal per a servir begudes i menjar
4 En travessar el pas no només estem passant el límit de terme de Xodos i el Castillo sinó també la frontera lingüística
entre valencià i castellà. Així als masos d'un costat es parlava valencià i als de l'altra banda castellà, amb totes les
influències recíproques imaginables.
5 El mas de Borràs és el principal centre de turisme rural de Villahermosa, disposa d'alberg, cabanyes de fusta i un
ample ventall d'activitats a realitzar per l'entorn, dirigides a particulars, famílies i grups d'escolars.
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Des del mas agafarem la pista que baixa per la dreta del barranc directament a Villahermosa, El
camí planeja fins arribar a un portell per on el barranc de Borràs es precipita al riu Carbo. Ens queda
només una forta baixada fins al riu, que haurem de travessar per a pujar al poble que ja tenim davant
nostre, només ens quedarà travessar els estrets carrers de Villahermosa fins arribar a la plaça.
Distància: 19 km
Acumulat ascens: 1100 mts
Acumulat descens: 1450 mts
Altura màxima:1476 mts
Altura mínima: 692 mts
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PUNTS D'INTERÉS:
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
anar 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.
MAS DE GARGANT
Es tracta d’un mas gran, amb bones
construccions, que ja es coneixia amb aquest
nom al segle XVIII. A prop del mas hi ha la font
amb una llegenda que diu Ave maria año 1784 i
un dibuix d’un cor de Jesús.
Cara al sol, al costat de la era, hi ha un rellotge
de sol gitat damunt del ribàs amb un pal a
l’extrem exterior de contra el mas i un cordell
que naix del centre del cercle per tal d’assenyalar
les hores.
Un centenar de metres abans d’arribar pel camí
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vell de Xodos hi ha un peiró que ens indica la proximitat del mas.
PAS REAL D'ARAGÓ
En terres valencianes els camins ramaders han
sigut, durant molt de temps, rutes que vertebraven
el trànsit entre les terres altes i les planes litorals. El
motiu de la seua existència era, certament,
assegurar el trànsit de ramats, però això no
desplaçava altres utilitats, que el veïnat trobava ben
fàcilment: els passos, els assagadors i les colades
eren camins usats per tothom, i molts dels camins
reals (camins per a les persones i els matxos)
seguien en bona part els passos ramaders, o a
l’inrevés.
El pas real d’Aragó no n’és una excepció. Baixa de
les altes terres aragoneses (la serra de Gúdar) fins a les pastures litorals i prelitorals de la Plana i la
serra d’Espadà. En els seu traçat des de Penyagolosa fins al Millars va resseguint els cims dels
tossals i només comença a perdre altura a l’arribar al riu de Millars. És una veritable dorsal de
l’interior valencià i dibuixa una ratlla nítida entre les terres de parla valenciana i castellana:
l’Alcalatén, a llevant, i el Alto Mijares, a ponent.
LA GOLOSILLA
La germana menuda de Penyagolosa
s’anomena Penyagolosilla o més coloquialment
la Golosilla. Es tracta d’un cim de més de 1500
metres situat als peus de la Penya gran i que
reprodueix la forma de la seua germana gran
amb un coster pronunciat a la cara nord i un
cingle a la sud.
CINGLES DE PENYAGOLOSA
Geològicament Penyagolosa és el que es
considera un relleu en cuesta, és a dir un pla
inclinat cap al cel que acaba en un tallat o
cingle. La nostra ruta ens duu per sota d'estos
cingles de Penyagolosa on podem observar les
franges roges, grogues i blanques dels diferents estrats.
Es en aquesta paret de 200 metres d'alt on s'han obert algunes vies d'escalada doncs malgrat la mala
qualitat de la roca ningú vol deixar d'escalar la imponent mole del Penyagolosa.
FUENTE LAS MOZAS
Es tracta de la principal font que trobarem pel camí, d'aigua més fresca i de cabal abundant i
continu. Es troba al paratge conegut com Las Casicas, on es trobaven dos Casicas ara deshabitades i
assolades. A prop d'ací es troba una capelleta feta en record d'un veí de las Casicas que, enmig d'una
gran nevada no va poder arribar al seu mas i va morir esgotat i gelat en este lloc.
MAS DE BORRÀS
El Centre de Vacances i Turisme Rural El Mas de Borràs està situat en una de les masies
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tradicionals del Massís de Penyagolosa,el paratge natural més alt i millor conservat de la
Comunitat Valenciana. S'emplaça el MAS a 1.000m. d'altitud, en l'interior d'una zona forestalment
protegida per l'enorme patrimoni natural que encara conserva intacte, en la confluència de la
Comunitat Valenciana amb Aragó, i als peus del Pic de Penyagolosa,el cim més alt de les nostres
comarques amb 1.814m. d'altitud. Es troba a 2 Km. del nucli urbà de Villahermosa del Río, un dels
municipis que conformen la Mancomunitat Turística del Maestrat, en la ruta marcada pel sender
europeu de gran recorregut GR7, i a només 50 Km de la Mediterrània .
D'entre els racons propers al MAS cal destacar el Naixement del riu Carbo, la Nevera i Cim de
Penyagolosa, el Santuari de Sant Joan de
Penyagolosa, la Vila Medieval de
Puertomingalvo, el poble abandonat de
Bibioj, el Poblat Iber de la Vall de Borràs..., i
la gran riquesa en patrimoni cultural que
ens ofereixen els nostres pobles i masies,
amb gran quantitat de vestigis de totes les
civilitzacions que han habitat les terres del
Penyagolosa i el Maestrat, fent d'elles una
excepcional combinació de cultures.
En El Mas de Borràs podem trobar una
bona representació dels diferents hàbitats del
bosc mediterrani d'altura, des dels 900 als
1.500 metres d'altitud. Pi blanc, roig i
negral, carrasca, sabina, roure, auró, àlber, xop, tell, noguera, infinitat de plantes aromàtiques,
varietats de bolets i fongs innombrables, i una fauna rica i variada entre la que destaquen espècies
comla cabra hispànica o el voltor.
VILLAHERMOSA
Es troba al peu de la vessant nord-oest del massís de Penyagolosa,(és la població més propera a la
mateixa), en la confluència dels rius Carbo i de Villahermosa.
D'origen musulmà pertanyia al senyoriu de Zayd Abu Zayd, últim governador almohade de València
i aliat del rei Jaume I. En 1234 Abú Zayd li concedeix carta de població, segons el fur de Daroca.
Més tard va ser incorporada a la Corona sent la seu del ducat de Vilafermosa títol instituït per Jaume
II en l'any 1259. Segons altres
fonts, el títol nobiliari va ser creat
pel rei Joan II molt més tard.
El poble va ser destruït en el curs
dels combats de la Guerra de
Successió. Durant les guerres
carlistes va ser un important focus
d'activitat militar.
Monuments religiosos
• Ermita de San Antonio.
del segle XIII. L'edifici
consta només d’uncos
amb capella d'una sola
nau. Destaca la Portada de
tradició romànica rural.
• Ermita de San Bartolome
del segle XIV.
• Església de la Nativitat.
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Dels segle XVIII. En el seu interior trobem uns magnífics retaules gòtics i renaixentistes
considerats dels millors de l'art pictòric valencià dels segles XIV i XV. Aquestes taules són
atribuïdes a l'anomenat mestre de Villahermosa deixeble de Jaume i Pere Serra, a més del
Retaule de Santa Caterina de Joan Reixach i la bella imatge tallada de Sant Bartomeu, del
segle XIII.
Monuments civils
•
Nevera del Penyagolosa.
•
Peirones. Situats al costat de les ermites, en els creus de camins, en els accessos als pobles o
a la part alta de les muntanyes, aquestes creus són veritables obres d'art. Destaquen el Peirón
del Masico i el de Pino Cacho.
• Pont romà sobre el riu Carbo. Encara que és d’origen mediaval.
• Runes del Castell. Edifici militar. S'està restaurant la torre i la muralla. Una torre i part de la
muralla estan en la plaça de l'Església i són propietat privada.
Llocs d'interés
• La Muela. Del segle XIII. Antic emplaçament del poble del que en l'actualitat solament
queden alguns llenços de muralla, bases de torrasses de defensa, una capella de l'antiga
església i la torre pòrtic de la fortalesa.
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