Rutes literàries

1. Ruta literària de La maledicció del Groc
Nom de la ruta i lloc:
Ruta literària pels escenaris de La maledicció
del Groc. Benassal
Descripció breu, objectius:
La ruta ressegueix diversos escenaris de la
novel·la al nucli urbà de Benassal i pel seu entorn: el mas de la Foia, la font d’en Segures i
l’ermita de Sant Cristòfol.
Autoria i disseny de la ruta:
Pilar Vidal i Armando Vericat
Punt d’inici:
Fonda de Forés. Plaça de Balasc d’Alagó
Itinerari:
La ruta comença davant la Fonda de Forés,
tancada des dels anys setanta però que encara
se’n conserva el cartell. És el lloc on es va quedar a dormir la primera nit Salvador Borràs,
el metge protagonista de la novel·la. Des d’allí

Empelt • Núm. 2 - 2019

caminem cap a la placeta de l’Ajuntament i el
carrer Major, on hem d’imaginar uns carrers
plens de botigues, tal com s’explica a la novella. S’hi conserven els casals que assenyalen
el creixement del poble a finals del segle xix
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Al carrer de l’Església, davant la casa on va viure
Josep Miralles ‘el Serrador’ (Fotografia de Vicent
Sanz. Arxiu Maestrat Viu)

i començaments del segle xx, l’època en què
està ambientada la novel·la. Ens aturem davant de l’oficina de Correus, lloc on hi havia
l’ajuntament vell, derruït a causa dels bombardejos de la legió Còndor al maig del 1938.
A la cantonada següent, baixem pel carrer de
Sant Roc i anem a buscar les tres torres defensives que queden: torre de la Presó, al carrer de Culla; i les torres del Planet i Redona,
pujant pel carrer del Mur, on trobem el que
queda de l’antiga muralla. Aquests elements
apareixen descrits breument en el llibre. Ens
desviem cap als carrerons, carrers estrets i de
traçat irregular, i anem al pati de l’església.
Molt prop hi ha la casa de José Miralles el
Serrador, un important dirigent carlista de la
primera guerra Carlista (1833-1840). Aquesta
casa és l’escenari de l’emboscada que van patir el grup de carlistes a la novel·la, arran de la
qual el Groc fa la seua maledicció. Caminant
recte pugem als arcs de la Mola, nucli primitiu del poble.
Des de la Mola, marxem cap al mas de la
Foia, la masada dels oncles del protagonista

[110]

Lectura amb el paisatge del mas de la Foia al fons
(Fotografia de Vicent Sanz. Arxiu Maestrat Viu)

A la plaça dels Xorros de la Font d’en Segures
(Fotografia de Vicent Sanz. Arxiu Maestrat Viu)
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Foto de grup dels participants en la ruta literària La maledicció del Groc a Benassal, a l’ermita de Sant
Cristòfol, 15 de juliol de 2017 (Fotografia de Salomé Beltran. Arxiu Maestrat Viu)
on ell s’allotja. Cal caminar cap a la gasolinera,
als afores del poble, i agafar el camí que hi ha
darrere d’aquest establiment. A uns dos quilòmetres trobem el mas. Des d’un prat que hi
ha davant del mas de la Foia i seguint la senda
que hi ha al costat, caminem fins a la Font d’en
Segures, un nucli d’apartaments i hotels construïts al voltant dels xorros de la font. A l’època que narra la novel·la, la font estava protegida per una roca i només hi havia un primitiu
hostal. Des de la placeta dels Xorros, pugem
cap amunt a buscar el camí dels Penons per
arribar a l’ermitori de Sant Cristòfol, escenari
de la història d’amor entre el metge i la bruixeta i final de la ruta. Des d’aquest lloc es poden
divisar unes panoràmiques espectaculars.
Distància i accessibilitat:
7 km en total. Es pot fer a peu o en cotxe.
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A 68 km de Castelló de la Plana, a 44 km
de Morella i a 68 km de Vinaròs. Accés per les
carreteres CV-15 i CV-166.
Autobús a Benassal des de Castelló i Albocàsser.
Més informació a la web de l’Ajuntament
de Benassal.
Temps aproximat:
4 hores a peu.
Guiatge:
La ruta no està indicada.
Públic:
Visita lliure
Grups de lectura
Grups excursionistes
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2. Ruta literària de La Font de la Salut
Nom de la ruta i lloc:
Ruta literària La Font de la Salut. Traiguera
Descripció breu, objectius:
Textos del llibre La Font de la Salut per ser llegits en espais del santuari de la Mare de Déu
de la Font de la Salut, Traiguera.
Autoria i disseny de la ruta:
Vicent Sanz Arnau
Punt d’inici:
Prigó del santuari de la Mare de Déu de la
Font de la Salut. Traiguera

Inici de la ruta lierària La Font de la Salut, al
santuari de Traiguera (Fotografia d’Arnau Sanz.
Arxiu Maestrat Viu)

Itinerari:
L’itinerari consta de dues parts. La part «Fora»
correspon a espais exteriors que es poden recórrer lliurement, excepte el claustre de la Casa
dels Capellans, obert en horari del restaurant.
La part «Dins» correspon a espais interiors del
Lectura al pou de la Font de la Salut (Fotografia
d’Arnau Sanz. Arxiu Maestrat Viu)

A l’hostatgeria de la Font de la Salut (Fotografia
d’Arnau Sanz. Arxiu Maestrat Viu)
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santuari, accessible en horari de visita amb entrada o concertada.

Grups de lectura
Grups escolars

Distància i accessibilitat:
A 25 km de la sortida de l’AP7 Ulldecona-Alcanar-Vinaròs i a 23 km de la sortida Benicarló-Peníscola. Accés des de les carreteres CV11, N-232 i CV-136 per camí rural municipal
asfaltat. A 3,5 km del centre de Traiguera en
cotxe, 2,7 km a peu.
A 17 km de Renfe Vinaròs.
Autobús a Traiguera des de Tortosa, Vinaròs, Castelló, Sant Mateu i Morella.

Periodicitat/ Horaris:
Espais exteriors: lliure
Espais interiors: dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h. Concertada: 964 765 869.

Temps aproximat:
2 hores

Altres informacions d’utilitat:
Restaurant Casa dels Capellans.
Telèfon: 964 765 490 / 665 510 561

Guiatge:
La visita als espais interiors del santuari és
amb guia (Traiguera Tourist Info).
Públic:
Visita lliure

Tarifes:
Accés i visita guiada a l’interior:
Individual: 2,00 €
Grups, jubilats i estudiants: 1,50 €

Més informació:
https://www.academia.edu/16884511/La_
Font_de_la_Salut._Ruta_literària

Foto de grup dels participants en la ruta literària La Font de la Salut a Traiguera, 2 de setembre de 2017
(Arxiu Maestrat Viu)
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3. Ruta literària de Xarxa prima
Nom de la ruta i lloc:
Ruta literària pels escenaris vinarossencs de
Xarxa prima.
Descripció breu, objectius:
La ruta ressegueix tres escenaris vinarossencs
de la novel·la Xarxa prima i les lectures corresponents, el poble, l’ermita de Sant Sebastià i la
Misericòrdia i el port pesquer.
Autoria i disseny de la ruta:
Amàlia Roig Blasco
Itinerari:
Començarem a la cantonada entre el passeig
de Blasco Ibáñez i el port pesquer, davant de
l’antic quiosc modernista Bonavista, actualment un bar que reprodueix l’antic. Des d’aquí
entrarem al port on farem una lectura de diversos textos: sobre les xarxes, sobre els pescadors i les arts de pesca i sobre El Castor.
Textos: pàgina 75-82, crònica del peix (situats
davant del bar del llibre, Bonavista);
pàgina 83-84, definicions xarxa, ret, prima;
pàgina 82, fragment de la forma en què
s’articula el llibre;
pàgina 85, fragment El Castor.
Després ens desplaçarem caminant al poble.
Ens aturarem al mercat municipal i anirem,
a continuació, a la raval dels Socors, on llegirem els textos pertinents sobre el mercat, una
pastisseria, el poble i la llengua.
Textos: pàgina 29, el mercat;
pàgina 45, la pastisseria Massip;
pàgina 74, la melangia, el canvi de les coses;
pàgina 119, la llengua, el canvi de les formes.
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Tornarem al punt de partida i agafarem els
cotxes per anar fins a l’ermita, uns sis quilòmetres. És aquest un indret privilegiat
paisatgístic, amb vistes precioses de tots els
camps de cultiu, tarongers i oliveres principalment, vistes als pobles de la contornada i
del Delta de l’Ebre, a més de tenir interès artístic i arquitectònic i albergar un poblat iber.
En aquests indrets farem les lectures corresponents als límits, al territori, a la terra i al
paisatge, així com els textos referents als ibers
i a l’evolució dels cultius en aquesta terra.
Textos: pàgina 27, els límits des del mirador;
seguirem amb la pàgina 25, terra, territori i
paisatge, i la pàgina 26, Ilercavònia i ibers;
pàgina 82, el Puig de la Misericòrdia, paisatge;
pàgina 61, el canvi de cultius vinarossencs
en els segles xix i xx;
pàgina 133, oliveres;
pàgina 140, oli i ibers;
pàgina 129, tastadors d’oli;
pàgina 63 i pàgina 109, ibers (cases i animals
de consum);
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Inici de la ruta literària Xarxa prima als porxos
de l’ermita de la Misericòrdia i Sant Sebastià (Fotografia de Vicent Sanz. Arxiu Maestrat Viu)

Lectura a l’interior de la casa Membrillera, seu de
la Fundació Caixa Vinaròs (Fotografia de Vicent
Sanz. Arxiu Maestrat Viu)

Lectura sota les oliveres vora el poblat ibèric (Fotografia de Vicent Sanz. Arxiu Maestrat Viu)

Amàlia Roig

pàgina 73, ibers i tèxtil;
pàgina 99, ibers i vi;
pàgina 159, ibers i llengua.
Distància i accessibilitat:
6 km en total. La part del poble i el port a peu,
i pujar a l’ermita en cotxe.
Temps aproximat:
3 hores, un quart d’hora en cotxe i la resta de
peu dret o passejant.

Empelt • Núm. 2 - 2019

Guiatge:
La ruta no està indicada. Per arribar a l’ermita
de Sant Sebastià cal seguir les indicacions de
la carretera.
Públic:
Visita lliure
Grups de lectura
Grups d’excursionistes
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4. Ruta literària de Dotze campanades
Nom de la ruta i lloc:
Ruta literària pel poble de Sant Mateu del Maestrat resseguint la narració de Dotze campanades.
Descripció breu, objectius:
Llegir, escoltar, visionar, amb el guiatge de
l’autor, per la població de Sant Mateu, la narració Dotze campanades.
Autoria i disseny de la ruta:
Joan Besalduch Mateu
Punt d’inici:
El Pla de la Mare de Déu de la Font.
Itinerari:
Resseguint les reflexions i les lectures de Dotze campanades, la ruta comença al safareig públic del Pla de Baix, continua pel carrer de
l’Historiador Betí, i pel carreró dels jueus i
per l’Ajuntament. Ens centrarem a la plaça
Major. Visitarem l’Església Arxiprestal.
Seguirem pel carrer de Sant Domènech i
farem parada al cine Stromboli (renaixement
dels antics cines). Al final del carrer trobarem
el riu Palau i les muralles del poble. Pujant
pel carrer de Sant Isidre passarem pels safarejos públics i l’antic abeurador d’animals. Per
l’avinguda de Ntra. Sra. dels Àngels arribarem
a l’escola pública Mare de Déu dels Àngels.
Retornarem per la mateixa avinguda al carrer de Sant Bernat, on contemplarem l’entrada gòtica de l’Església Arxiprestal i la torre
campanar. Seguirem pel carrer de València,
on es troba ubicat el Palau del Marqués de
Villores. Pujarem fins a l’església del Pla de
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Joan Besalduch
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Lectura als safarejos de Sant Mateu (Fotografia de Vicent Sanz. Arxiu Maestrat Viu)

Foto de grup dels participants en la ruta literària Dotze campanades a Sant Mateu, 1 de setembre de
2018 (Fotografia de Vicent Sanz. Arxiu Maestrat Viu)
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Lectura als porxos de la plaça Major de Sant Mateu (Fotografia de Vicent Sanz. Arxiu Maestrat Viu)
Sant Pere i farem una ullada als estrets carrerons del primitiu nucli de la població, conegut com a suda. I finalment tornarem al pla
de la Mare de Déu dels Àngels, on observarem la font del mateix nom i l’antic abeurador dels animals.
Pujant amb cotxe a l’ermita de la Mare de
Déu del Àngels, als peus de la muntanya farem una parada per observar les oliveres. A
dalt visitarem l’ermita.
A continuació, pujarem a peu des de l’ermita de la Mare de Déu dels Àngels a l’ermita
de Sant Cristòfol, amb vistes panoràmiques,
d’un costat, a la vall de Sant Mateu, de l’altre,
al castell de Cervera i al mar de Vinaròs.
Distància i accessibilitat:
Sant Mateu del Maestrat, la capital històrica
del Maestrat, està situada a 65 km al nord de
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Castelló, a 45 km de Morella, a 25 km de Vinaròs i de Benicarló.
Temps aproximat:
3 hores a peu pels carrers del poble.
1 hora i mitja: pujada en cotxe a l’ermita de la
Mare de Déu dels Àngels i des d’allí pujada a
peu a l’ermita de Sant Cristòfol.
Guiatge:
La ruta no està indicada.
Públic:
Visita lliure
Grups de lectura
Grups excursionistes
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