
Barranc de l’Encantà.

( Planes. El Comtat. Alacant. )

Bé companys vull començar aquesta excursió amb el següent relat, per posar-
vos en situació.

Segons la història relata, 
i la veritat pot ser,

una senyora molt guapa 
li va eixir a un llenyater.

Li ensenyà un collar de plata,
amb un diamant i un rubí:

¿què és el que vols, la joia, 
o t'estimes més a mi?"

Li contestà que la joia:
sempre seràs desgraciat,
en aquella penya tan alta
tinc un palau encantat.

Mai seràs ditxós,
si m'hagueres volgut a mi

la fortuna que hi ha allí
haguera segut dels dos"

Damunt d'una aura boreal,
a l'amanéixer l'aurora,
desapareix la senyora

i el pobre es queda igual.

Si us ha agradat la dita,
 no la tingueu per falòria,

que és la vertadera història 
del barranc de l'Encantà.

Iniciarem l’excursió a les  09:30 h des de la  localitat  de Planes.  El  punt  de 
trobada serà el Bar Luis que està just enfront de la gasolinera, al final del poble 
per als que veniu des de Muro d’Alcoi.

Penseu que des d’Alacant teniu qüasi una hora i mitja de camí, així que seria 
recomanable que ixquereu a les 08:00 h.



Pense que llevat els que veniu des de Pego, la resta teniu el camí millor anant a 
Alcoi – Cocentaina – l’Alqueria – Benimarfull – Planes. Com que tots feu ús de la 
guia Campsa i del GPS ..... segur que no tindreu cap problema. Jo us espere 
prenent un café.

Passarem  pel  centre  de  la 
localitat per dirigir-nos a l’Ermita 
de Planes.

Com  que  tots  teniu  falta  d’una 
mica  de  penitència  haureu  de 
passar  tot  el  Via  Crucis  per 
arribar al cap d’amunt on veureu 
recompensat  el  vostre  primer 
esforç.

Ja sabeu que la vida és així  !  Tot lo bo costa i  el  premi seran unes vistes 
impressionants sobre la localitat, el Pantà de Beniarrés, les serres d’Almudaina, 
la Mariola o el Benicadell.

Baixarem  per  una  pista  esfaltada  per  girar  al  cap  d’avall  a  l’esquerra  on 
continuarem també pel camí esfaltat fin arribar a una curva pronunciada des 
d’on iniciarem la baixada al barranc. 

He de confesar-vos que en aquest instant em va acudir el primer síndrome de 
de Stendhal * de la jornada. 

El  síndrome de Stendhal es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo  
cardíaco, vértigo,  confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a una 
sobredosis de belleza artística, pinturas y obras maestras del arte.

Tiene esta denominación por el famoso autor francés del siglo XIX Stendhal (seudónimo de  
Henri-Marie Beyle), quien dio una primera descripción detallada del fenómeno que experimentó 
en su visita en 1817 a la Basílica de Santa Cruz en Florencia, Italia, y que publicó en su libro  
Nápoles y Florencia: Un viaje de Milán a Reggio.

Aunque ha habido muchos casos de gente que sufría vértigos y desvanecimientos mientras 
visitaba el arte en Florencia, especialmente en la Galleria degli Uffizi desde el principio del siglo  
XIX en adelante, no fue descrito como un síndrome hasta 1979, cuando la psiquiatra italiana 
Graziella Magherini observó y describió más de 100 casos similares entre turistas y visitantes  
en Florencia, la cuna del Renacimiento, y escribió acerca de él.

El síndrome de Stendhal, más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicosomática, se 
ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la  
exuberancia del goce artístico.

 



Bé poquet a poquet passat l’efecte baixem al barran.Aquest any el riu porta 
bastant aigüa. Veurem un alcavó per la senda i en poc més de 30 minuts ens 
trobem al Toll gros del salt un lloc ideal per fer-nos fotos i sentir els efectes 
psicosomàtics del síndrome en qüestió. 

Des d’ací la ruta torna una mica cap arrere per endisntra-nos en el barranc poc 
a poc. En front, la serra de l’Albureca i divisant-ho tot, el Mas de l’Almadec.

Passarem just al costat del Toll blavet i podrem veure diverses edificacions en 
ruïnes les quals ens constaten l’activitat que hi hagué al seu dia.

Just arribem al Molí de l’Encantà i l’espectacular Toll de l’estret. Buscarem 
un  bon  punt  per  a  la  foto  però  cal  anar  amb  precaució  per  la  vora  del 
penyacegat.  Podreu  veure  la  ruda,  ja  sabeu  una  planta  que  tenia  usos 
abortius. Ja al refranyer trobem: “En la casa que hi ha ruda al balcó, no hi 
entra el doctor”  . També diuen que els moriscs sempre la plantaven prop d’on 
s’establien perquè pensaven quee espantava els mals espirits. Així s’explica que 
en alguns llocs encara siga la ruda molt estimada com a curativa del mal d'ulls, 
o que perdure la superstició de creure que allibera de bruixes.

Podem baixar al mateix barranc per un sendeta o senzillament continuar sense 
deixar la que portem i que en poquet tems ens traurà del barranc.



En trobar la pista esfaltada girarem a la dreta fins que aquesta acabe tot just 
davant una bonica edificació propietat d’un guiris des d’on agafem la sendeta 
de la dreta que passa pel costat d’un generador eòlic.

Caminem per la senda uns 15 minuts i de sobte sobrin davant de nosaltres 
unes vistes de .... Stendhal !!!!   Un bon lloc per estar una bona estona i gaudir 
del Pantà de Beniarrés.

Tornarem cap arrere i  recuperem per  altra  senda a  la  dreta,  entre  bancals 
d’oliveres la caseta dels guiris, la pista esfaltada que ja no deixarem en poc més 
de dos quilòmetres i mig per arribar al poble altra vegada.

Dades d’interés:

Excursió tolerada per a tot el públic.

Recorregut aproximat: 11 quilòmeres.

Dificultat: Ninguna

I  recorda:  penitència  que dona  força  a  la  ment  i  a  l’espirit  i  síndrome de 
Stendhal garantit !!!

No pots perdre-te-la !!!!!!!

LLUÍS BONET


