CARTOGRAFÍA

El mapa del tresor
L

a carretera CV-166, que ix de Benassal pel sud, travessa el paratge a uns tres quilòmetres de la
població. Més o menys a meitat de camí passaràs per la Font d’en Segures, on trobaràs el brollador
d’Aigua de Benassal. Si vas caminant pots seguir una senda en direcció sud-oest, el camí de Culla,
que et portarà al Rivet en una mitja hora.

Has arribat a un Espai Protegit. Sigues protagonista de la seua conservació

Descobrir una xicoteta meravella
Arribar al Rivet és com arribar a casa, a un

El gamarús dorm de dia i caça de nit

lloc on descansar, on gojar amb la família, les
amistats o en soledat.
L’arbreda monumental, amb roures valencians, carrasques i inclús una hedra catalogats com monumentals, t’acull tant si vas a
passar una estona, com si t’emportes provisions per a tot el dia.
Pots passejar entre els arbres o en la zona de
pastiu i descobrir la riquesa que la naturalesa
i les cures humanes han proporcionat.

L’arç alb i el roser silvestre afigen varietat i
les herbàcies obliguen a dedicar també una
bona estona a abaixar la vista i buscar els geranis silvestres, les violetes i les exuberants
orquídies, algunes en perill d’extinció.
Detin-te un moment, descansa i presta atenció. Sentiràs el repicament del bec picapins,
el reclam de l’enfilador blau, et sentiràs observat pel gamarús o les rates penades i potser veuràs una geneta o un rabosot, conills i
porc senglars i precioses papallones.

El roure valencià, un signe d´identitat

Veuràs que val la pena recórrer el paratge
amb calma.

Gaudir del natural
Un paratge canviant amb el pas de les estacions

Però reserva temps per a escodrinyar els
amagatalls del paratge. No te’n vages sense
conéixer el seu centre de visitants, situat junt
amb la piscina que es va construir fa ja molt
per a refrescar la població.
Val la pena sol·licitar la visita al centre en l’oficina de turisme, perquè l’exposició conta tot
el passat i present del paratge.

El Rivet té tot el que és necessari per a passar el dia en plena naturalesa. La zona de
berenador t’espera, si no eres dels que els
agrada menjar sobre una manta en el sòl.

I, per descomptat, guarda una estona per a
investigar en l’itinerari botànic, amb cartells
explicatius, que recorre la seua microreserva
de flora. Te n’aniràs a casa feliç i sabent moltes coses més sobre aquest ric lloc.

Des del paratge es pot començar més d’un
agradable passeig, com el que porta al poble
pel camí de Culla, o el que arriba fins la Font
d’en Segures, i que és el que des de sempre
utilitzen les persones que acudeixen a prendre les aigües per a passejar fins al paratge.
O, arribats a la font, ascendir fins a l’ermita de
Sant Cristófol.
També la senda de gran recorregut GR-7
passa per allí, amb la qual cosa no hi ha excusa si es vol fer una caminada llarga.

Les orquídies enriqueixen l’itinerari botànic

Això era que
Unes quantes masies tenien arrendada la
zona del Rivet a la família Valterra, que vivia
a València i estiuejava a Benassal. Els massovers es dedicaven a cultivar cereals i a la ramaderia, que trobava en el paratge molt bon
aliment. També aprofitaven la massa forestal
per al carboneig.
En 1957, el llavors alcalde va comprar als hereus la zona que ara gaudim, perquè així tot el
poble poguera fer-ho.
En els anys 60 i 70 es va posar de moda anar
al Rivet el dilluns de Pasqua a menjar i passar
el dia. També en sant Nicolau i el 15 d’agost
o al finalitzar les Festes Patronals a principis
de setembre. Qualsevol excusa era bona per

a gaudir de l’ombra d’aquestos roures valencians i carrasques.
A més, per a completar l’entreteniment del
veïnat, es va construir una piscina i un quiosc,
el del iaio Quico, que proveïa de refrescos i
llepolies i que encara és recordat amb molt
afecte.
Ningú que ara veja el Rivet pot imaginar que
era una devesa per a bous, un bovalar, però
com a tal s’utilitzava a vegades, perquè soltaven allí els bous que després participarien
en les festes. El curiós és saber que veïnat i
visites que s’acostaven a passar el dia, pràcticament convivien sense a penes separació
amb aquestos animals braus.

La berena en el Rivet un dia de Pasqua

Sabors: terra i tradició
Algunes zones del Rivet antigament es dedicaven als cereals. En els bancals també
tenien creïlles, vinya i oliveres. Avui en dia
ens ofereix deliciosos bolets en temporada.
I sempre està a punt perquè tot el que vullga
s’acoste el segon dia de Pasqua, a la berena,
per a menjar la tradicional mona de Pasqua.
Les tòfones i les avellanes de Benassal poblen i exalcen uns plats originals i contundents. De fet, octubre és el Mes de l’avellana.
Imprescindible és passar a comprar un bon
formatge artesà de cabra o d’ovella, i millor
si és amb tòfona o amb avellanes. Increïble i
saborosa combinació. També amb llet elaboren la quallada i el flam, que té una varietat
amb aquest fruit sec.
I és que, quan arribes a Benassal, la primera
cosa que crida l’atenció són els seus bancals
plens d’avellaners, el cultiu dels quals va començar allà pels anys 50 o 60 del segle passat, al perdre valor el cereal.
Para a menjar en un dels seus bars i restaurants i delecta’t amb el seu tombet de Benassal, amb conill, pollastre i caragols.
Prova les pilotes de Carnestoltes o l’ajoarrie-

ro i guarda lloc per a les postres perquè el
pastís de confitura, els ametlats, els torrons i
massapans nadalencs o els rotllos d’aiguardent demanen pas.
I, per descomptat, goja de tant de menjar
deliciós amb l’aigua de Benassal, repleta de
propietats saludables.
A l’octubre s’arreplega amb mim l’avellana

Més enllà del paratge
Ja Cavanilles parlava, en el segle XVIII, de les
propietats beneficioses per al renyó de l’aigua
de la Font d’en Segures, que brolla a uns dos
quilòmetres del nucli urbà de Benassal.
En el segle XIX es va fer famosa aquesta aigua. La burgesia va propiciar la construcció d’hotels i cases en l’estil modernista de
principis del segle XX, que encara podem
admirar.

No pots perdre’t la singular Entrada de la Tea,
en Carnestoltes, quan rememoren la tornada
a casa dels comerciants que havien partit sis
mesos abans rumb a Terol i tornaven amb la
tea amb què il·luminar els carrers.
L’antic aiguater en la Font d’en Segures

Però Benassal és molt més que aigua i roureda. Les pintures rupestres del Racó de Nando ens parlen dels seus primers pobladors.
El seu Castell de Corbó, narra la seua etapa
àrab. La mola, un edifici civil de mitjan del segle XIII alberga l’Aula Museu Carles Salvador
i el Museu Arqueològic de l’Alt Maestrat.
La devoció es manifesta en forma d’ermites
a Sant Cristófol, a Sant Roc i a Sant Llibori, la
capella de Loreto i l’Església de l’Assumpció.

Saps què estic buscant amb tant afany?

