
EL MEDI FÍSIC
La comarca deIs Ports es troba situada a l'extrem NW del País Valencia (fig. 1),

icorrespon a grans trets a una unitat fisiografica definida per un paisatge tabular carac
terístic, l'altitud de la qual oscil.1a entre 800-1200 m. (1). EIs seus límits coincideixen, cap
a ponent, amb els provincials, incloent-hi el sector de Mirambel i La Cuba; cap al Sud
ocupen la capl;alera de La Rambla Carbonera fins arribar a la fossa de Catí, i la conca
del Riu Montlleó abans d'abocar-se a la fossa d'Atzeneta; cap a llevant, segueix la
capl;alera de La Rambla de Cervera fins als vessants meridionals de La Serra de Tur
mell; per últim, cap al Nord, passa de manera insensible a una altra unitat fisiognlfica:
el sector plegat, ja en el transit cap al Baix Aragó.

Les roques que dominen en aquesta area són exclusivament d'edat cretacica. Es
tracta de potents banes de calcaries que alternen amb paquets de margues i argiles. En
general es manté una proporció equilibrada entre aquests paquets de roques dures i
blanes. Cap a l'Est, pero, entre El Coll de Querol i Xert, els materials blans van deixant
pas a series de litologies dures. Aquest tnlnsit queda marcat a l'Est per la divisoria
d'aigües entre El Riu de Morella i La Rambla de Cervera, i al Sud pelllit de La Rambla
Carbonera.

L'estructura tabular dels estrats, element definitori d'aquest paisatge, té el seu
origen en el fet que a l'Orogenia Alpina aquestes potents series centrals de calcaries,
margues i argiles quasi no es van plegar, mentre que als marges, on la cobertera sedi
mentaria és més prima, sí que ho van fer. Per aixo, les diferencies tectoniques dins
aquest paisatge a penes són significatives. L'únic element geologic que condiciona uns
canvis clars és la litologia, ja que quan les terres presenten una alternanl;a de paquets
durs i blans es produeix una fisonomia paisatgística diferent a quan allo que dominen
són les series massives de roques dures.

Quant a les formes del relleu, en aquesta area predominen les formes creades per
l'erosió, com passa a les capl;aleres i parts mitjanes de les conques fluvials. El modelat
erosiu de la major part d'aquest sector sera condicionat per la citada alternanl;a de
roques dures i blanes. La resistencia del rocam als mecanismes d'erosió fluvial ha estat
desigual en aquestes series alternants. D'una banda, les litologies blanes (arenes, argiles
i margues) han permes la genesi d'amples valls, com La Rambla de la Canada, El Riu
Calders o El Riu Cantavella; d'una altra, les roques dures han suposat un seriós obstacle
a l'erosió i han protegit d'aquesta manera els paquets blans situats a sota. Així és com
s'han generat les moles: els llocs on s'han encaixat els rius han estat desmantellats,
mentre que els llocs on els paquets durs han resistit l'erosió han quedat com un ressalt
topografic de sostre pla. EIs vessants, dones, presenten un perfil mixte, amb un cingle'o
escarp de roca dura a la part superior, i un vessant cóncau de materials blans a la inferior.
Aquesta alternanl;a litológica, peró, no es presenta de la mateixa forma per tota la zona,
cosa per la qual no pot estendre's a tota ella aquesta fisonomia del paisatge. Així, als
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llocs on la litologia és massivament calcaría es dóna un modelat caracteritzat per unes
valls en forma de V i uns vessants arrodonits.

Les terres situades a ponent de la zona tabular foren afectades al final de
1'Orogenia Alpina per un gran bombament que dona lloc al massís de GÚdar. El con
junt de la cobertura sedimentaria va quedar en una posició més elevada que les terres
deIs voltants. El resultat d'aquesta história geológica són unes muntanyes massives, de
litologia calcaria dominant, amb cims plans, restes de la penillanura fonamental, i
elevades entre els 1800-2000 m. d'altitud pel bombament plioce. EIs processos erosius
del Quaternari van afectar més les zones periferiques del massís, cosa que va conformar
dues variants paisatgístiques en el mateix sector: una area central massissa i una banda
periferica amb profundes mosses fluvials.

A llevant apareix una altra unitat fisiografica: una franja prelitoral i litoral
recolzada en els contraforts de les terres altes, i compartimentada en serres i corredors
paral.lels a la costa. EIs seus límits són prou nítids, i a ponent es situen en pobles com
Atzeneta, Vilar de Canes, Catí i Rossell. El seu origen és de caracter tectónic, i esta en
la fracturació pliocena que va conformar una estructura en blocs alternants: les serres o
blocs elevats, i els plans i corredors o blocs afonats. Les serres estan constituides en
quasi tots els casos per grossos paquets de calcaries del cretckic, i la seua altura no passa
deIs 800 m. Un darrer e1ement característic d'aquest paisatge són les rambles, llits
fluvials molt amples formats pel desguas rapid deIs temporals de la tardor.

Cap al Nord canvia radicalment la condició estructural de la litologia calcaria,
caracteritzada a les zones vistes fins ara per la tabularitat o pel poc plegament deIs
estrats. Aci els estrats es van plegant en plecs cada vegada més estrets, i adopten
freqüentment posicions verticals. Aquesta dualitat de característiques, litologia calca
ria i tectónica de plegament, és el factor que permet diferenciar aquest sector. Ultra
aixó, aquests dos elements basics no són suficients per a configurar un paisatge caracte
rístic. L'area constitueix una franja de terreny en disposició Est-Oest, lleugerament més
ampla als seus extrems que al centre. El seu límit meridional és el més nítid, mentre que
al Nord la barreja entre les calcaries mesozóiques i els materials terciaris que caracte
ritzen el tninsit cap al Baix Aragó, fa més difícil el disseny d'un límit preciso El rocam
d'aquesta franja transversal és d'edat jurasica i cretacica. EIs estrats pertanyents al
primer període són massivament calcaris, mentre que als cretacics hi ha una major
varietat litológica, cosa que, unida a la seua disposició quasi vertical, produira feno
mens d'erosió selectiva.

Aquesta franja calcaria plegada que constitueix el paisatge característic de les
serres transversals, desapareix al Nord per a donar pas als materials terciaris de la vall
de l'Ebre. El canvi litologic de les calcaries mesozóiques a les argiles i conglomerats
terciaris és molt net, i conforma ja una altra unitat fisiografica característica del Baix
Aragó.

Un darrer aspecte d'interés és la xarxa fluvial d'aquesta regi6. Hi ha un eix
muntanyós de direcció iberica -la línia divisoria Gúdar-Penyagolosa- que separa
clarament el drenatge que vessa a la vall de l'Ebre, en direcció SW-NE, del que vessa
directament a la mar en direcció NW-SE. Aquest darrer es dirigeix amb El Riu Alfam
bra cap al Túria, i amb El Riu Villahermosa cap al Millars. Al Nord hi ha una altra
divisória d'aigües menys nítida, que separaels rius mediterranis de les afluents de
l'Ebre, i que segueix una Hnia aproximada per Mosqueruela, Ares del Maestre, El Coll
de Torre Miró i La Tinen~a de Benifassa. Al NW d'aquesta línia s'estén la gran conca
del Riu Guadalope, amb una cap~aleramolt ramificada que arreplega les aigües des de
La Sierra de Sant Just a GÚdar. El seu afluent principal és El Riu Bergantes, amb una
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organització molt semblant a la del seu colector. Les aigües de la seua conca alta es con
centren en El Forcall, on s'uneixen tres cursos fluvials: El Riu de Morella, El Riu
Calders i El Riu Cantavella. Per últim, a la meitat sudoriental discorren els curts rius
mediterranis, amb direcció predominant NW-SE. La conca més important és la de La
Rambla de la Viuda. EIs altres rius que vessen directament a la mar són de molt escassa
consideració, i presenten un mateix disseny de la xarxa: una petita i abrupta cap<;alera
que mossega el contrafort muntanyós en arees immediates a les fosses, i un Hit ample i
curt.

(1) PÉREZ, SIMÓN 1VIVÓ, 1983.
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