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Una vegada passada la serra del Ave, Dos Aguas apareix
com dibuixada en el cel. Perduda entre serres, és com un paradís
enmig de grans extensions de serres que, a poc a poc, han
anat recuperant la seua coberta vegetal. Nombroses fonts
donen frescor i vida al paisatge, i el riu Xúquer, que li serveix
de límit comarcal, avança sinuós i engorjat i va creant paratges
de singular bellesa. Com a alternativa, es pot tractar de pujar al pico del Ave

o al Carcamal amb la garantia que l’esforç serà recompensat amb les
excel·lents vistes que s’ofereixen des de dalt.

A l’extrem més occidental de la comarca (a l’altra banda de
la serra de Malacara), Siete Aguas és l’escaló muntanyós
que divideix els piemonts valencians de l’altiplà de Requena i

està amagat enmig d’un terreny accidentat per congostos, gorges
i barrancs. La zona que Cavanilles va descriure com a refugi de malfactors i
roders s’ha convertit hui en un tranquil lloc d’estiueig, un bell paratge tancat
per les serres de Santa María, el Tejo i Malacara -amb altituds que sobrepassen
els mil metres- i per on avança el rierol de Siete Aguas que forma una estreta
i profunda vall. Les zones de pins es localitzen a les ombries del pico Nevera
i les serres de Malacara i Cabrillas i la resta es cobreix amb matolls i
bosc baix.

Poble carregat de llegendes, n’hi ha una que conta que
Ximena, la muller del Cid, s’hi va allotjar quan se’n
tornava a Castella amb el cadàver del Cid.
Hi ha una altra llegenda, més romàntica, segons
la qual Alfons V visitava la muller d’un dels seus lacais
i, com que per a fer-ho, havia de creuar set séquies,
d’ací el nom de la vila. La veritat és que, fent gala del nom, hi ha moltes fonts.
La de los Siete Caños, amb un gran mosaic de taulellets, és molt apreciada
per les propietats curatives i, com a la mateixa font hi ha escrit, “és font de
riquesa i salut per als malalts”.

Després de tastar l’aigua de Siete Aguas la millor opció és explorar
els voltants: descobrir les fonts de la Roca, la del Garbanzo,

la de la Gota i la Recija (on naix el riu Buñol) o acostar-se
al despoblat llogaret de la Vallesa i endinsar-se a la vall del
mateix nom, entre les serres de Santa María i Los Bosques,

un preciós paratge a través del qual es pot arribar a l’embassament
de Buseo, al límit de la comarca, i gaudir de les activitats nàutiques.

les penyes. Per a tots, descansar vora l’aigua fresca de la cascada
del Turche o en alguna de les seues innombrables fonts o pescar
a l’embassament de Forata són una alternativa excel·lent.

La comarca ofereix un atractiu addicional per a científics
i investigadors. Ací s’han trobat restes d’espècies

úniques com ara calicotèrids (una barreja entre
cavall i goril·la), rinoceronts gegants, óssos,
llops i elefants que han sorprés la comunitat científica

internacional. I és que Buñol va ser una immensa sabana -com les que hi
ha a l’Àfrica- i hui és un dels jaciments de fòssils més importants d’Europa
perquè és el més antic i més meridional amb fauna de mamífers del miocé.

A més dels seus valors naturals, ofereix una
alternativa més lúdica a través de les seues

festes que es concentren principalment durant els
mesos d’estiu. Tots els pobles festegen els seus patrons

i els rituals religiosos es mesclen amb balls, solta de vaquetes i concerts a l’aire
lliure. A Chiva es corre el torico durant tres dies mentre es ballen les torras al
so de tabalet i dolçaina, i a Buñol ànimes i ploraneres que duen fanalets i cresols
acompanyen l’enterrament de la sardina. De totes les festes, la Tomatina
de Buñol destaca per la vistositat. El que va començar de manera casual
l’any 1945 s’ha convertit en una impressionant batalla de tomaques que cada
any atrau milers de turistes durant l’última quinzena del mes d’agost.

La gastronomia combina les verdures de l’horta amb plats forts i consistents
extrets d’antigues receptes com el mojete (mullador), l’olla podrida, el porcellet
de la Foia, els xoriços del dimoni, el pisto (fregit de tomaca), el morteruelo
(morterol) i el rinran (un plat paregut a la borra, bacallà
cuinat amb alls i creïlles i adobat amb oli cru), tot
acompanyat amb excel·lents vi del país. Per a
postres, deliciós raïm de la zona -negre primerenc,
regina o moscatell- meló d’Alger i meló de

Godelleta o fruits secs de Chiva
acompanyats d’una mistela o licor
de moscatell, rosquilles d’anís i
ametlats.

Comencem el recorregut a Cheste,
lloc més apreciat pels arqueòlegs des

que l’any 1864 es va trobar a la partida de Zafa
un important conjunt de joies i monedes d’or i
argent, d’època ibèrica, denominat tresor de
Cheste. A més a més de tastar els vins hem de
visitar l’ermita de Sant Vicent Ferrer, a la plaça

n aquesta zona creixen abundància de pins, arbocers,
aurons i una quantitat prodigiosa d’arbustos i herbes que, no
poques vegades, encatifen totalment la superfície (...). Hi ha
moltes fonts amb una aigua excel·lent i copiosa. Pertot arreu es
respira aire pur, fred a les altures i temperat a les foies” (Cavanilles).

Les fonts i l’excel·lent aigua a què es refereix Cavanilles en les seues
observacions continuen sent hui el principal atractiu d’aquesta comarca
per on passen els rius Magre, Juanes, Buñol, Millars i Xúquer.
Serpentejant entre gorges, lliscant fins a formar profunds solcs,
brollant en fonts o queient en espectaculars cascades, l’aigua forma
part de la imatge quotidiana de la Foia de Buñol i les seues fonts
constitueixen alguns dels paratges més bells de la comarca.

Un altre dels atractius és el variat paisatge.
A l’est el terreny és suau, ondulat, i les terres
de color ocre, daurades i rogenques alternen
amb hortes i tossals esguitats de vinyes. A mesura
que s’avança cap a l’oest, el territori es fa més
abrupte, s’hi succeeixen cims cada vegada més
alts i el paisatge es torna verd. A més del pi
blanc, els vessants de les muntanyes es cobreixen
i es perfumen amb mates de timó, romer, pebrella
i argelaga, i en les raconades dels barrancs
abunda l’arbocer i el freixe de flor. Als llocs més

ombrívols, encaixonats entre parets rocoses,
creixen alguns teixos, alzines, aurons i, pertot arreu,

vora els rius, s’han replantat xops, salzes i baladres.

Les muntanyes són sobrevolades per l’àguila marcenca, per l’astor i per
l’aligot comú i, encara que no tan abundant, per l’àguila reial, l’àguila
cuabarrada i l’àguila calçada. Hi abunden els corbs, les garses i les cornelles
i mamífers com l’eriçó, el gat salvatge, el senglar, el teixó, la rabosa, la geneta
o la fagina i, en terreny obert, l’altiu cérvol ofereix
la millor estampa.

El recorregut per la Foia de Bunyol sorprén
gratament el viatger. Els amants de la natura gaudiran
endinsant-se en les frondoses pinedes de l’ombria del
pico Nevera, a la serra de Malacara o recorrent la vall
de la Vallesa i les serres de Santa María, de los Bosques,
del Caballón o de las Cabrillas; els aficionats a
l’arqueologia descobriran importants jaciments i restes de construccions de
poblats ibèrics i romans; i els més aventurers poden pujar al cerro del Asno
o al pico del Ave, lliscar a través del corrent del riu Juanes o enfilar-se per

del Calvari, l’església de Sant Lluc, amb l’esvelt campanar, i passejar
per la part antiga amb un traçat que ens recorda l’origen musulmà
del poble.

No hem d’oblidar en la nostra visita que a Cheste hi ha el Circuit
de Velocitat de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, i aprofitar
-si coincideix- per a gaudir d’una emocionant prova o competició.

Cap a Chiva el paisatge és ondulat i les vinyes se succeeixen
entre terres ocres i rogenques. Construïda al peu d’un tossal
on al cim es conserven les ruïnes d’un castell, la vila mereix una
parada per tal de visitar l’església parroquial -amb frescos de

Vergara- i la blanca i cuidada ermita de
la Mare de Déu del Castell. El terme és
muntanyós i drenat per barrancs que, juntament
amb les nombroses fonts, refresquen i formen petits
oasis d’ombra molt apreciats pels mateixos habitants
i pels visitants. Les serres de la zona posen la nota

verda a un paisatge en què les modernes
urbanitzacions són la imatge dominant de la zona.

Des de Chiva o Cheste es poden fer excursions
als bells indrets que formen el barranc de la Hoz,

el de la Marjana i la font de l’Alhóndiga o atrevir-se amb els 18 clots
de l’excel·lent camp de golf El Bosque.

El camí a Godelleta avança entre enormes camps de vinyes, hortes
i arbres fruiters. És una plana que s’eleva cap a l’oest i pel nord-

est arriben els contraforts de la serra Perenxisa amb la seua
vegetació de pi i sotabosc. El poble ofereix al visitant una
part antiga de carrers sinuosos i retorçuts en què al centre

es conserva una torre medieval de fonaments àrabs, record
de la primitiva Godaila. Abans de continuar el viatge cal tastar

l’excel·lent mistela de la zona i fer una visita a alguna de les fonts
que esguiten el terme: Calicanto, Murtal, Carrasca, Fuentecica o Rulla.

En una vall vora el riu del mateix nom, rodejada
de tossals, fonts i deus, i enmig d’un paisatge on
freixes i aurons alternen amb el llentiscle i la
mareselva, Buñol ofereix una imatge de ciutat robusta
que, enfilada al vessant de la serra del castell, ha
sabut integrar en harmonia el seu nucli històric amb
els barris moderns. Si volem conéixer els orígens de la població, el recorregut
ha de començar pel castell fortalesa, la silueta del qual es retalla a la part més
alta de la vila i en què destaca la torre de l’homenatge, amb 30 metres d’alçària.

D’origen romà i després ampliat pels àrabs, en la seua
elegant sala gòtica s’ofereixen concerts de música de
cambra. Al lloc que va ocupar l’antiga mesquita hui hi

ha un interessant Museu Arqueològic i, al costat de
les muralles, un curiós Museu d’Escultura a l’aire

lliure.

Una passejada per la part antiga permetrà al visitant descobrir casals de
noble arquitectura, interessants carrers com el de la Sartén o l’església
de Sant Pere Apòstol, en què destaca la cúpula de ceràmica i el sobri
campanar. Ja als afores, l’ermita de Sant Lluís Beltran, vora la font
del mateix nom -a la qual segons la tradició popular el sant va donar
vida eterna- és un preciós marc on s’ha construït un gran auditori a
l’aire lliure i en què les dues bandes de música -la Armónica i la

Artística- rivalitzen per oferir el millor concert.

A Buñol hi ha aigua pertot arreu. Hi ha més de tres-centes fonts al nucli
urbà i, al voltants, fonts, brolladors, rierols i cascades esguiten tot el terme
municipal i formen preciosos paratges que el viatger ha de visitar abans de

continuar el viatge: la cascada del Turche, la cova de las Maravillas, les fonts
de la Jara i el Ronquillo o el paratge del riu Juanes.

Cap al sud, Alborache mostra un paisatge partit per barrancs i
torrents, i per un camí que avança entre moreres, oliveres
i garroferes s’arriba a Macastre. Les cases del poble
s’estenen en una plana als peus d’un tossal amb un
castell que, com el de Buñol, va tenir un valor estratègic
important per la situació de frontera entre els regnes
de Castella i València. El viatger ha de fer una parada
i comprar deliciosos pastissets en qualsevol forn
d’aquesta població, beure aigua fresca de la font de
la plaça i visitar la menuda i cuidada església. Ja als
afores, la font Grande, la de Bolot i la de Santa Bàrbara
ofereixen ombra i un pintoresc paratge per al descans.

En direcció a Yátova, l’horitzó és una successió de turons
i cims que van augmentat en altura a mesura que s’aproximen
a la serra del Caballón i, al bell mig, destaca majestuós el
Montrotón. El paisatge està esguitat de fonts i boscos en què abunden el conill,
la perdiu i el senglar; els llits dels rius es pinten del color dels baladres i, pertot
arreu, la superfície s’encatifa amb romer i argelagues que perfumen l’ambient.
Des de Yátova o Macastre es poden fer excursions a la vall que forma el riu
Magre entre la serra de Malacara i la serra de Martés, pujar al cerro del Asno
o al pico Pardenilla o acostar-se a l’embassament de Forata i provar sort amb
la canya pescar o recórrer-lo en una piragua.
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