
Observacions del recorregut. 

Penyes d'Amador 

 “Les Penyes d'Amador en la seua vessant sobre el Palància, forma part del pintoresc i més atractiu 
relleu de la capçalera del riu: una façana rocosa tallada per la falla que ha separat esta muntanya de la 
Penyascabia. És la seua cara més coneguda i interessant, ja que, al seu darrere, una successió de turons de 
suau relleu configura una serra escassament elevada, un llindar sobre el pla de El Toro. L’interès 
excursionista està a aconseguir la cornisa dels talls, on estan les dos cotes més elevades.” 

El naixement del Palància  

  “En el límit meridional de El Toro, al costat del de Bejís, al peu d'un escarpat amfiteatre fes per un 
estret congost, Rambla Seca de El Toro, entre penyes i abundant vegetació, naixen les primeres aigües 
considerades com l'origen del riu, un paratge conegut com el Naixement del Palància.  El congost de la 
Rambla Seca és un llit erosiu d'aigües esporàdiques que han seguit la línia de mínima resistència al llarg 
d'una nítida fractura, un abocador torrencial d'alimentació de la cubeta davall la Penyascabia. Estes aigües 
són irregulars en el seu cabal, d’acord amb la intensitat i duració de les precipitacions, arribant, fins i tot en 
els anys secs, a deixar de brollar, la qual cosa vaig poder comprovar durant l'hivern del 1999/2000. Un 
desolador contrast amb el que són, en condicions normals, generosos brolladors. Este paratge singular i la 
seua arreplegada bellesa, és una aportació més a la capçalera del Palància, i molt important, formant part d'un 
ventall de barrancs que des de l'altiplà de El Toro, a 1.000/1.100 metres són captats per la depressió de la 
capçalera. 

 Poc més avall, el riu rep per la seua dreta el cabal del rierol del Resinero, modest però permanent 
curs fluvial, nascut entre el Salada i la Penya Juliana, que descendeix amb orientació pròxima a sud-nord i, 
després d'un recorregut aproximat de set quilòmetres, s’uneix al Palància a uns 300 metres del naixement. 
Des de l'alta capçalera a 1.400 metres, el seu curs és un llit sec i pedregós on només corren les aigües 
torrencials, al temps que, des del seu tram mitjà, els brolladors que naixen en la seua fenedura alimenten un 
rierol de suau discórrer, d'aigües netes, cristal·lines i curs permanent que no s'agosta ni en els anys de major 
sequera. Este privilegi de les aigües salvatges, tan escàs en les nostres muntanyes, i el microclima de 
l'ombriva estretor del seu curs, donen lloc a un vertader jardí botànic, de bella i variada vegetació. 

Seguint el Palància, aigües avall des del Resinero i a poc més d'un quilòmetre, en la sobtada inflexió 
del seu curs i confluència amb el ombriu barranc d’Agualobos, es troba el llogaret del Molinar: antigues 
vivendes i molins hui convertits en casa colònia, l’encertada rehabilitació i bon ús dels quals, han permés la 
seua conservació com a testimoni de l'aprofitament de la força del riu. Des del Molinar, el Palància ja és un 
vertader riu, lliscant-se per un xicotet vall que flanquegen la Penyascabia i les Penyes d'Amador. Aigües que 
brollen en el mateix llit engroixen el seu cabal, entre elles un brollador que ha adquirit renom per la 
reconeguda bondat de les seues aigües, Los Cloticos, aigües que no arriben al Palància, excepte en els seus 
excedents; allí mateix són embotellades i comercialitzades per a taula, pel seu sabor i les seues propietats 
mineromedicinals. Esta font és molt abundant, brolla des d'una xicoteta cavitat i no ha deixat de fluir ni tan 
sols en els anys de major sequera. Molt pròxima al seu naixement, està la planta embotelladora. L'aqüeducte 
anomenat dels Arcs, el monument més important de Bejís, canalitzava estes aigües que, possiblement els 
romans, van captar per a portar fins a la població. 
 De Los Cloticos curs avall, el vall va perdent estretor fins a obrir-se en assolellades hortes de fèrtils 
terres, on alguns abandonats llogarets, xicotetes unitats disperses, són el silenciós record de l'antiga presència 
humana, entre ells una teuleria, batans i molins fariners, i de paper, enginys moguts pel continu fluir del riu. 
Al resguard del nord i orientada al sol naixent, esta franja riberenca entre muntanyes, és un espai agrícola 
amable i pintoresc, que sempre va ser aprofitat per l'home i la productivitat del qual va poder sostindre una 
població relativament important. Hui en dia, quan les tradicionals tasques agrícoles pareixen destinades a 
extingir-se, esta pròdiga horta solcada per aigües cristal·lines, s'adorna amb el cromatisme i la variada 
harmonia dels cultius. Alguna xopera, arbres de ribera i la vegetació de fosca verdor al costat de l'aigua, 
acompanya el curs vivificador del riu, de vegades corrent ocult davall l'atapeïda enramada i només advertit 
pel seu incessant murmuri. Al final de la suau horta, s'obri una àmplia cubeta, un tancat arc on el Palància rep 
per la seua dreta les aigües del riu Canals i desvia el seu curs forçat per un allargat turó de poca altura de 
ràpids pendents que realça el cércol dels dos rius units. 

  Bejís s'encimbella ací mateix, sobre un dorsal, aprofitant l'estratègia de l'enclavament: ...vista de lejos 
la población se parece á un navío, con la proa a oriente, en cuya popa se levanta el castillo sobre algunos 
escalones.....segons la metàfora descriptiva que el seu emplaçament va inspirar a Cavanilles. Quan el riu 



abandona l’horta de Bejís, segueix encara encaixat i serpentejant, entre muntanyes que progressivament van 
perdent altura. 

 Una vegada més, recórrec a la prosa emocionada del nostre admirat Cavanilles, en este cas per a 
tancar l'epígraf del naixement del Palància --....Por efecto de su frescura (la del riu) /os vegetales viven 
alegres en aquellas quebradas y graderías naturales, donde crecen con lozanía los almeces, arces, fresnos, 
espinos, cornejos, cervales y otros árboles que parecen disputarse el terreno, Enrédanse entre ellos, y no 
pocas veces los tapizan las parras, madreselvas, clemátides y zarzas, á cuya sombra y entre peñas vegetan 
la doradilla, el polipodio común y culantrillo.......Tal espectáculo ofrecía allí la naturaleza en un año seco, y 
en el mes de Setiembre. ¿Quánto mas hermoso debe ser aquel recinto en la primavera después de las 
lluvias? 

El nom del riu resulta polèmic: Emili Beüt i Belenguer, en l'Enciclopèdia de la Regió Valenciana, ens 
diu que l'historiador i teòleg valencià Pere Antoni Beuter (València 1490/95-1554), primer cronista del 
Regne de València, citava d'esta forma al riu, considerant que era la que li corresponia entre altres 
denominacions. L'arqueòleg i historiador alemany Adolf Schulten (1870-1960), important investigador de la 
història antiga de la península ibèrica, identifica el nostre riu amb el Pallantia, citat per Ptolemeu, com a riu 
de l'Edetania. La trajectòria investigadora d'este científic, rellevant en el coneixement de la història antiga 
peninsular, va estar jalonada de controvertides teories i suposicions que afirmava i defenia com reals. Esta 
identificació resulta, almenys, dubtosa, però la veritat és que la hipòtesi, sense comprovació documental, ha 
fet fortuna, desplaçant altres denominacions de major credibilitat que també ha tingut, com a riu de Sogorb i 
riu de Morvedre. 
 El seu comportament és típicament mediterrani, irregular en el seu cabal i torrencial en la seua 
alimentació, per barrancs i rambles de fort pendent. Descendeix per un ampli vall entre Espadà i la 
Calderona, amb un recorregut de 75 quilòmetres fins a desembocar al costat de Sagunt, rebent abundants 
brolladors en el seu mateix llit, i fonts, que, a més d'adorn i reclam estiuenc són promesa agrícola del fèrtil 
vall. L'embassament del Regajo, en terme de Navaixes, regula les seues aigües, com a contenció d'avingudes 
i reserva per a les carències estivals. A Albalat dels Tarongers i Gilet, ja en la comarca del Camp de 
Morvedre, s’engrandeix el seu llit sense aigua, s'obri, pedregós i sense pendent. No dona aigua al mar, 
excepte en les avingudes, i tot el seu cabal s'aboca en els camps en un minuciós aprofitament  agrícola que no 
desaprofita ni una sola gota. A Pesar de tot, el Palància és un dels rius autòctons més cabalosos de la nostra 
Comunitat. 

 El Palància és, com tots els nostres rius, paradigma de béns i desgràcies que han escrit la nostra 
història sempre lligada a l'aigua: en el seu discórrer, rega delicioses hortes en un vall amable de càlides i 
fèrtils terres. Al mateix temps, és receptor de conques desforestades, obertes en un relleu muntanyós 
d'acusats desnivells en escaló que imprimeixen una velocitat devastadora a les avingudes, causants 
d'històriques inundacions.” 

Traduït del text de Rafael Cebrián: Montañas Valencianas VIII - La Cabecera del Palancia, Centro 
excursionista de Valencia – 2000 

Aclariment de Jesús Monleón, sobre el pantà del Regajo 

 El pantà del Regajo es troba "tot ell" dins del terme municipal de Jérica així com el barri que es 
troba en l'entrada de la presa. Tant és així que la mateixa zona de la font dels banys, que també 
tradicionalment es considera de Navajas, és compartida pels dos termes municipals. 
 Encara que certament la distància de la Presa al centre urbà de Navajas és menor que la que hi 
ha al centre urbà de Jérica, tampoc ho és menys el que des d'esta població i del nucli de Novaliches 
(terme igualment de Jérica), s'accedix a la zona nord del pantà molt millor cuidada i amb zones de 
recreació perfectament condicionades com la xopera. 
 També són terme municipal de Jérica els jaciments arqueològics del Martinete, al sud del pantà 
sobre la via verda de la Menera, encara que van ser espoliats i els seus fons es troben en el museu 
arqueològic de Segorbe, així mateix són terme municipal de Jérica totes les grans finques que rodegen el 
Regajo tals com l'Hostalejo, El Campillo o Paredes, finques en algun dels casos es remunten a l'època 
tardo-romana, finalment també destaque que són terme municipal de Jérica "tots" els accessos, camins, 
senders (incloent la canyada reial del Sabinar que passa pel Campillo) que conduïxen al Pantà bé des de 
la carretera Novaliches – Gaibiel - Navajas, o des de la N-234 i la granja escola La Tarihüela. 

 


