MARXA SENDERISTA
CULLA – VISTABELLA
DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT:
Al llarg de tot el recorregut seguim integrament el traçat del GR-7 direcció sud, per tant anirem
seguint les ratlles blanques i roges del GR.
Eixim de Culla per sota del Calvari buscant el camí que baixa al Mas de Vilella que passem pel mig
entre unes granges noves que s'han fet al mas. Passat el mas deixem el camí que seguíem i baixem
fent revoltes per a travessar el barranc de Santa Maria. Passat el barranc pugem uns metres per
trobar-nos una pista que seguim a la dreta mantenint l'altura, mentre el barranc s'enfonsa
profundament. Passem per sota la Roca del Corb, que és la part més estreta del pas, on trobem a
l'esquerra la font de Santa Maria que dona nom al barranc.
El camí s'obre poc després a un llom cobert de romers i argelagues, i just al punt més estret trobem
un pal indicador, lloc on ens hem de desviar cap a l'esquerra per a començar la forta baixada al riu
de Montlleó1.
Baixem per un sender ben traçat, encara que un poc perdut que fent revoltes passa per la vora del
barranc de la Fonteta fonda cap al Mas de L'Alar. Al Mas hi ha un vell pou encara que d'aigua poc
fiable. Seguim baixant pel vell sender entre romer, argelaga, pedorreta i alguns pins, fins que enllaça
una pista nova, que ha desfet en part el sender, exemple del que no es deuria deixar fer, sobretot per
la nula utilitat de la pista, molt deteriorada ja al poc temps de fer-se per la manca d'ús. Seguim
baixant fent voltes fins arribar al llit del riu.
Ací tenim la font del Molinar, no sempre amb aigua. Travessem el riu i comencem a pujar per una
de les revoltes del riu per un paratge que es recupera a poc a poc de la devastació produïda pels
incendis fa alguns decennis. Trobem algun bosquet de pins i centenàries savines i ginebres que han
sobreviscut a incendis, carboneigs i artigues, autèntics fòssils vivents que han vist anar i vindre
centenars de masovers i vilatans pels vells camins ara mig perduts2.
A banda de les magnífiques vistes sobre els meandres encaixats del Montlleó, la senda discorre per
un interessant bosc on abunden el pi roig, el ginebre, la savina, la carrasca i el roure, acompanyats a
les zones més baixes pel llentiscle, la figuera i la noguera, i algun que altre alborcer.
La senda continua amunt en una pujada constant i ben traçada que ens farà salvar un desnivell de
vora 400 metres en poc més de 3 km, de manera que quan travessem la pista que va al Mas de
Campos ja quasi hem fet la major part del desnivell del recorregut, que ara, sense ser planer, segueix
un traçat més suau fins a Vistabella.
Arribem per fi a la pista del Boi, que seguim a l'esquerra cap a Sant Bartomeu3. Deixem a la dreta
l'entrador del Mas de Boira i a l'esquerra el del Mas Cremat i entre carrasques i pins que creixen
envaint els bancals erms arribem al Mas de Capote. Es tracta del mas més gran de tota la partida del
Boi, encara que com tots els demés també està abandonat. Des d'ací veiem ja una moleta amb les
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Estem a la Bassa en Pons, des d'ací a la nostra dreta mou el camí vell de Culla a Vilafranca, balissat com a PR-V-1,
i que enllaça el GR-7 amb el GR-8, encara que hui en dia té trossos poc transitables.
Ens trobem a una de les zones més remotes i despoblades de tot el País Valencià. Fa 70 anys ací vivíen centenars de
persones de diferents termes municipals, i ací trobaven quasi tot el necessari per a viure, però hui en dia no queda
cap Mas habitat en tot el riu de Montlleó, llevat de l'aldea de la Estrella.
Un centenar de metres pista avall trobem un entrador a l'esquerra a la font de Dalt. En un terreny tant sec com el
que travessem esta és una font que brolla habitualment. Fins a Vistabella no trobarem cap font vora camí, però hi ha
algunes un poc separades, de fet prop de quasi tots els masos hi havia una font, fonteta o pouet amb un poquet
d'horta.
1

runes del castell del Boi, i a sota l'ermita de Sant Bartomeu del Boi amb la vella hospederia annexa.
Arribem a l'ermita pel camí vell i després de la visita obligada al que fou antiga vila del Boi,
continuem per arribar al peiró que ens marca el límit de la terra sagrada. Des d'ací seguim la vella
pista que passa per dalt del Mas Nou4 i el cingle de la Roca del Ferrer seguint un camí paral·lel a la
pista fins al Mas de la Coixa. El camí discorre ara per un bosc alternat de carrasques i pins, i ens
sorprén amb les magnífiques vistes sobre els cingles que cauen al barranc del Forcall i el riu de
Montlleó i les impressionants parets de la Penyacalba i el Cingle Verd de l'altra banda de riu.
Des del mas de la Coixa la senda es confon a trossos amb la pista del Boi, traçada en part per
damunt del vell camí. Seguim pujant per trossos de senda i trossos de pista formigonada fins arribar
al Mas del Collao, i un poc més avant arribem al coll, veritable pas entre dos mons, d'una banda els
barrancs i cingles que hem resseguit des de Culla, de l'altra el Pla de Vistabella, que quasi fa mal a
la vista de tan pla després de tants quilòmetres de tossals.
Transponem el coll i sense travessar el pla anem vorejant-lo cap al sud, passant per sota del conjunt
de masos del Mas de Salvador i poc més avant seguim recte cap al Mas Vell, que encara ho és. A la
nostra esquerra queden les Navaes, cobertes per un carrascar jove, i a la nostra dreta anem deixant,
cada vegada més avall la terra campa del pla. Anem trobant alguns masets arreglats i travessem més
avant el camí del Mas de Garrido. Anem seguint un vell assagador entre parets de pedra seca, i
després de transpondre un xicotet collet arribem per fi a vore Vistabella quan la tenim ja a tir de
pedra.
Arribem a Vistabella per darrer l'església, prop de l'antiga nevera.
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Com tots els masos, molins, ponts i carrers nous este també ho era quan li varen posar el nom cap al 1600.
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PUNTS D'INTERÉS:
CULLA
Municipi que forma part del Maestrat històric i hui en dia
es troba dins la comarca de l'Alt Maestrat.
Té un extens terme municipal que va des de les vores de la
Rambla Carbonera i el riu Monlleó fins les altures del
Moncàtil vora Benassal.
Històricament la població dels masos ha estat molt més
important que la del nucli urbà, fet que s'ha mantingut fins
a l'actualitat. Així el poblament habitual en el terme és el
mas aïllat que s'adapta a la complicada orografia del terme.
A banda del nucli principal han destacat el conjunt de
masos del Molinell, la Torre Matella i el Mas del Riu Sec.
Històricament Culla va pertànyer al Maestrat de Montesa i el seu Castell era la seu de la Setena de
Culla, comunitat d'herbatge i pastures formada per set pobles del Maestrat: Culla, Vistabella,
Benafigos, Atzeneta, Benassal, Torre en Besora i Vilar de Canes.
El seu Castell fou arrasat a les guerres carlines del segle XIX, quedant només algunes restes.
Conserva però l'església del Salvador, i les ermites de Sant Roc i Sant Cristòfol, així com l'antic
graner de l'ordre de Montesa (la presó) l'antic hospital, el perxet i la porta Nova.
EL RIU MONLLEÓ
El riu de Monlleó, també anomenat Monlló, Molló o Monllor, és una de les zones més solitàries del
País Valencià. Fa no tants anys no era així doncs totes les vessants del riu estan cobertes de masos,
hi havia molins, tavernes, batans, ferreries i tot allò necessari per al viure quotidià dels masovers
que allí naixien, vivien i morien, encara que al final acabaren soterrats al cementeri del municipi
corresponent.
El riu naix al Puerto, concretament a la Badina on conflueixen la rambla del Puerto i el barranc del
Mas del Sapo, però és al seu curs mig quan forma un espectacular canó amb meandres encaixats.
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El procés de formació d'un canó d'este tipus consta de diverses etapes: a la primera el riu discorre
per una plana amb poca pendent i va fent meandres, poc després la superfície plana s'enlaira poc a
poc, i les aigues del riu es filtren en la terra calcària formant una corrent d'aigua subterrània
paralel·la; al final les galeries subterrànies s'afonen i el riu s'encaixa. Al llarg de milions d'anys este
procés es repeteix diverses vegades formant un espectacular canó, com el del riu Monlleó que entre
Culla i Benafigos arriba als 600 metres de profunditat.
EL BOI
Sota les restes de l'antic castell del Boi trobem l'ermita de Sant Bartomeu del Boi, antiga església
parroquial del poble del Boi, municipi independent a l'edat mitjana i que fou abandonat a partir de
les pestes del segle XIV agregant-se a Vistabella.
De l'antic poble només resta el castell, l'ermita del segle XIV, l'hospederia, i com no el nom.
VISTABELLA
Entre els pobles que envolten Penyagolosa, Vistabella ha
sigut durant molt de temps pas obligat per accedir a Sant
Joan. Això ha valgut a Vistabella la condició de porta de
Penyagolosa, però Vistabella és quelcom més que
Penyagolosa, hi ha el Pla, amb els masos que l envolten, el
Bovalar, el riu Montlleó que envolta la meitat del terme, el
Boi, la Vall d Usera i els masos que s arreceren a la Foia
d Ores, totes elles terres poblades de masos ara abandonats
o ocupats només de temporada i amb bancals que van
cobrint-se de pins i carrasques. Vistabella és per tot açò un
poble envoltat d una natura ben conservada i recuperant-se
que s obri al nou turisme rural amb moltes potencialitats.
El municipi va viure la seua època d esplendor quan el comerç de la llana estava en hores altes, allà
cap al segle XV i XVI, d esta època són l església i part del nucli urbà, així com algunes restes de
muralla i alguna torre i portal. Resta també el casalici dels Polo, que en casar-se amb els vilarealencs Mundina baixaren a la Plana establint casa al carrer Major de Vila-real i hort als afores a
l actual museu municipal de Vila-real.
Hi ha també dues ermites fora muralles, la de Sant Antoni i el Loreto, que segueixen el patró de les
veïnes ermites aragoneses.
GR-7
El sender GR-7 recorre el País Valencià de Nord a Sud des de
Fredes al Pinós amb una longitut total de 600 km. Però el GR-7 és
molt més llarg, arriba pel Sud a la Punta de Tarifa, extrem Sud de
la Península Ibèrica entrant en Espanya per la Seu d'Urgell, sent la
continuació del GR-7 francés i formant part del sender Europeu E4
que ve del Peloponés (Grècia).
El GR-7 fou el primer sender de Gran Recorregut balissat a
Espanya a iniciativa dels Centre Excursionista de Catalunya als
anys 70 i continuant-se els 80 el tram valencià.
El traçat i marcatge del tram castellonenc va correspondre al Centre Excursionista de Vila-real i a
fou un soci del mateix qui va editar les primeres topoguies.
El GR de Culla a Vistabella segueix el vell camí de ferradura que unia els dos pobles i per on encara
discorre la romeria de Culla a Sant Joan de Penyagolosa el dissabte posterior al dia del Corpus.
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